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“.**বঙ্গীয-সাহিত্য পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইব্দপ 
একটি প্ুজ্র বলিয়া অন্কভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ 

পাইতেছি । ইহা! একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা 
খুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জনা অবতীর্শ 
হইস্সাছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচক্স প্রচেষ্টাকে এক 
জেল! হইতে অন্য জেলা ব্যাপ্ত কিয় দিবে, এক কাল হইতে 

অন্ত কালে বহন করিয়া চলিবে--তাহার এক নিত্য প্রসাদ্িত 
জিত্ৰাসাস্ুত্রের দ্বার অগ্ঠকার বাঙাঙ্সীর চিত্তের সহিত দুরকাঁলের 
বাঙালী চিত্তকে মালাক্স গাথা চা্দিবে-__দেশের সঙ্গে দেশের, 
কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন ফরিকা! পরিপুর্ণতা বিশ্ভার 

করিতে থাকিবে । পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীন্তিকে, পিতৃ- 
সাধনাকে এইবূপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া 

দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকফে এক করিয়া মানুষকে 

কৃতার্থ করে-_দেশপুত্রও দেশের চিস্তকে, দেশের চেষ্টাকে বৃহৎ 
কালে এক্য দান করিস্সা তাহাকে সত্য করে, তাহাকে চত্লিতার্থ 
করে। সাহিত্য পরিষতও বাংলাদেশের চিস্তকে এইরূপ নিত্যতা 

দান করিয্সা! তাহাকে মহৎ ব্ূপে সত্য করিয়া তুলিবার আশা 
বহন করিস আনিক্সাছে বলিয়াই আমর] তাহার অভ্যুদক্রকে 
বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া! গণনা করিতে ছি-** 1৮ 

_রবীজ্দনাথ 

[১৩১৫ বঙ্গান্ের ২৯- অগ্রঙ্থায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ 
প্রুবশ উৎসব অনুষ্ঠানের ভাষণ হইতে উদ্ধাত 
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“**বাংলা দেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে 

মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে । আমরা 
তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,_-এমনি করিয়া অনেক 
নবীন আগস্তককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া 
ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই সকল অপমানিত মঙ্গলের 

অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে--তাহারাই আমাদের 

উন্নতি পথের এক একটি বড় ক্ড বাধ রচনা করিয়া 

রহিয়াছে । বাংলা দেশের ক্রোন্ডে আজ যে কল্যাণের 

কমনীয় শৈশব সাহিত্য-পরিষতবূপে আমাদের দর্শন গোচর 

হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের 
আনুকুল্য প্রসারিত হউক। -_বিধাতাপুকুষ এই সভাতলে 
উপস্থিত থাকিয়! ভ্রাহার অলল্ষ্য লেখনী দিয়া অগ্চ এই 

শিশুর ললাটে যে অনৃশ্ট) লিপি লিখিতেছেন, তাহাতে 

বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীন্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা 
কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠিক 1৮... 

__ রবীন্দ্রনাথ 

[ ১৩১৫ বঙ্ষাকের ২১শে অগ্রহীয়ণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 

গৃহ প্রযেশ উৎসব অনুষ্ঠানের ভাষণ হইতে উদ্ধাত ] 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 

বর্ষ ৭৯ ॥ সংখ্যা ১.৪ 

সূচীপত্র 
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লৌকিক দেবত।_বারাঠাকুর_শ্রীঅমরকৃষ্ণ চক্রবর্তা ৪8 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশ্লীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে সভাপতির ভাষণ-__ 

ডঃত্রীহকুমার সেন ৫৭ 

পরিষৎ-সংবাদ ৬ 
স্মৃতি-তপপ 

(১) চিন্তাহরণ চক্রবী-শ্রীহারাধন দত্ত ৬৮ 

(২) নির্মল কুমার বন্- শ্রীহারাধন দত্ত [৭৫ 

(৩) ভের! নভিকভা--প্রীকালীপদ ভট্টাচার্ধ ৭১ 

অষ্টসপ্ত তিতম বা্িক কার্ধবিবরণ ৮১ 

প্রতি সংখ্যা: ঢুই টাক! 



সাহিত্য পরিষং পত্রিক। 

“...ইতিহাস, পুরাতন, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-মাহিত্য, সমাজতত্ব, জাতিতত্ত 

ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ব আবিস্কৃত হইবে, অথবা-যে কোনও নূতন তত্ত্ব 

আলোচনা যোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না পরিষং-পত্রিকার প্রকাশিত হইবে। 

মুখ্যতঃ বঙদেশ ও বাঙ্গালী জাতি লইয়! সাহিত্য পরিষদের তত্বানৃসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। 

. এই সক্কীর্ণ সীম। মধ্যেও পরিষদের বিশাল কার্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে ১৮1 

“.*বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত । জীর্দ কীটদষ্ট প্রাচীন 

পুথি-পত্রের ভিতরে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । বাঙ্গালার 

গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া এ সকল পুঁথিকে জল আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার 

করিতে হইবে । পুরাতন মন্দির ও জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সহিত যে সকল 

প্ররাতন কিংবদন্তী বিজড়িত আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া, বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাসের 

বথা সম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে । মহিলা সমাজে প্রচলিত ব্রতকথ! উপকথা ইতাদি 

হইতে এবং সামাঞ্জিক পুর উৎসব ক্রীড়া প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে, অপিচ বিভিন্ন জাতি 

বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতি নী হইতে বাঙ্গালী জাতির 

সামাজিক ইতিহাস সঙ্ঈলন করিতে হইবে। প্রাচীন মুদ্রঙ্চ শিলালিপি পুরাতন দলিল 

প্রভৃতি বঙ্গদেশের বাক্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কৃত করিতে হইবে। বাঙ্ষালার ভিন্ন ভিন্ন 

জেলায় প্রচলিত উপভাষা এবং অপভাষা আলোচন। করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গঠন প্রণালী 

নির্ধয় করিতে হইবে । এই সমুদয় ও আরও বৃহং কার্য্য সাহিত্য-পরিষদের প্রধান বর্তব্য 

মধ্যে রহিয়াছে । এই কর্তবা সাধনে সাহিত্য পরিষং পত্্িকাই সাহিত্য পরিষদের প্রধান 

মুখপত্র । সাহিত্য পরিষং পত্রিকার স্হায্যে সববিধ জ্ঞান প্রচার এবং শিক্ষা বিস্তার 

করিবার চেষ্ট। উপদুক্ত হইবে না, কারণ ইহা একটি তত্বানৃসন্ধিনী সভার মুখপত্র । ইহী দ্বারা 
সেই সম্ভার কার্যাফল গবেষণার ফল অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে হইবে । বাঙ্গালীর 

হস্ত হইতে নূতন গবেষণার ফলে যাহ। কিছু আবিষ্ক'র হইবে পরিষং পত্রিক] তাহ 

সাদয়ে বন করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে। বঙ্গদেশের ডূবিদ্যা, অন্তরিক্ষবিদ্যা, 

প্রাপিবিদ্য। উত্ভিদবিদ্য। প্রভৃতি বিষয়ে নুতন গবেষণার প্রচুর অবসর রহিয়াছে । বাঙ্গালার 

জল, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার গাছপাঁল।, বাঙ্গালার জীবজন্ত গ্রড়ৃতি বিষয়ের তত্বাবিষ্কারে 

“বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্যন্ত উদা্ীন রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয়ের 

অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গদেশের টৈজ্ঞানিকেরা যে কিছু নুতন তত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন 

সাহ্ত্য-পরিষদ পত্রিকা তাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছে। এমনকি 

পদার্থবিচ্যা। রসায়নাদি শাস্ত্রে নৃতন অনুসন্ধানের ফল বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিগণের হস্ত 

হইতে প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষং কৃতার্থ হইবেন এবং পবিষং-পত্তিকাও 

গৌরবান্বিত হইবে...” 
(১৫শ বাত্বিক কার্য বিবরণ হইতে ) 

_রামেজ্দ্রনুজ্দর ত্রিবেদী 



সাহিত্য-পরিষত-পন্ত্রিক! 
বর্ষ ৭৯, সংখ্য ১-৪ 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ 

প্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায় 

বাংল! অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে কৃষ্মিশ্রের প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের স্থান 

উল্লেখযোগ্য । যতদূর জান! যায় তাতে উনবিংশ শতকে সংস্কৃত নাটকাবলীর মধো 

প্রবোধচক্দ্রোদয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। অনুবাদ প্রসঙ্গে বিস্তৃত 

আলোচনার পুর্বে মুল সংস্কৃত নাটক প্রবোধচক্ট্রোদয় এবং তার রচয়িতা সম্বন্ধে 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল । 

অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের মত কৃঙ্ণমিশ্রের সময় নিয়েও বৃধমণ্ডলীরহূমধ্য মতভেদ 

আছে। অধ্যাপক কাথ কৃষ্ণমিশ্রের সময় মোটামুটিভাবে খুষ্টপর একাদশ শতাব্দীর 

শেষভাগ বলে নির্দেশ করেছেনে 1১ আসুরেশচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বলেছেনৎ-__ 

“কৃষ্মিশ্রকে [ ১৯শ-১২শ শতক] কেহ কেহ [দ্রব্য চিন্ময় বঙ্গ, ক্ষিতিমোহন সেন, 

পৃ, ১২০ ] বাঙালী মনে করেন । কিন্তু নাটকের যে গ্লোক__ 

[ গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তথাপি রা়াপুরী ত্বরিশ্রেষ্টিক নামধাম পরমং 

তত্রোততমো নঃ পিতা । তংপুত্রাশ্চমহাকুলা ন বিদিতাঃ কষ্যা এতেষামপি প্রজ্জাশীল- 

বিবেকধৈর্য।বিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ॥ ২৭]- ইহ অহঙ্কারের উক্তি । ইহাতে 

নাট্যকার সম্ভবতঃ তদানীন্তন বাঙালী পণ্ডিতের অহ্মিকার প্রতি তীব্র কটাক্ষ 

করিয়াছেন । ইহ! হইতে ঠাহার। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই ক্পোকে এই সম্বন্ধে 

স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই। এই নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, 

তিনি বাংলার পালরাজ গোপাল কিনা জানা যায় না। গোপাঙ্গ কোন বিশেষ 

রাজার নাম না হইয়া রাজ পর্যায় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে; 
'নাটকাঁতরণ' ব্যাথায় বলা হইয়াছে, “গাং ভূবং পালয়তীতি গোপালঃ।” 

জী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় বলেছেন”-_ 
“কৃষফমিত্রের প্রবোধ চক্দ্রোদয়' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিয়োদ্ধত শ্লোকটি রাটদেশীয় 

ব্রাঙ্মাণ 'অহ্ষ্কার*-এর উক্তি ১ 

১। ৭06 98103101101019109--79106 4৯৯ 3, 06100, 525 

তুরস্কদেশাগত ব্ক্তি'র প্রতি দ্বণা প্রকাশ দেখা যায় এই নাটকে । অতএব এই 

নাটকের রচনাকাল ছ্বাদশ শতকের পূবে নয় বলেই মনে হয়। 

২। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক তাগার, 
পৃষ্ঠা ৯২০-১২১ 
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“প্রতাক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ। বেদাত্তা যি শান্ত্ানি বৌদ্ধৈঃ 

কিমপরাধ্যতে ॥” ৩ ইহার অর্থ এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় নাঃ 

এরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বেদাস্ত যদি শান্তর হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ 

কি?-ইহা! হইতে কেহ ফ্লেহ মনে করেন যে বাঙালী তৎকালে [খুঃ ১১শ শতকের 

শেষার্ঘ ] বেদান্ত দর্শনের প্রতি হতাদর ছিল । কিন্তু, এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে তদা নীস্তন 

বাংলায় দর্শনচর্চ।র অব্স্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিন্ব। রাদেশের প্রতি নাট্যকারের 

কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাঁড়া, রাঢ়দেশ সমগ্র বঙ্গদেশের 

একটি অংশ মাত্রকেই সৃচিত করে। এই শ্লোকে বৌদ্ধগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত 

হুইয়াছে।” 

স্ুরেশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে জানা গেল--১। কষ্ণমিশ্রের সময়কাল ১১শ-১২শ 

শতক ১। সঠিকভাবে বলা যায় না যে কৃষ্কমিশ্র বাঙালী ছিলেন কিন্তু তিনি 

বাঙালী ছিলেন না--একথাও তিনি বলেননি । 

প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের প্রাচীনতম বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ 'আত্মতত্বকৌ মুদীঃ [১৮২২ 

কিন্ত এর, পূর্বে এ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় [ ১৮১২ খ্রষ্টাব্দে ] বলে সংবাদ 

পাওয়া যায়। £ 

প্রবৌধচক্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও একখাঁনি বাংল! মৌলিক নাটকের 

রচনায় এ গ্রন্থের প্রভীব সবিশেষ । গ্রন্থটি হালো-_-মহাতার টাদ ঘোষ রচিত মঞ্চসফল 

নাটক 'আত্মদর্শন' [১৯২৫]। 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তার নাটা স্বাহিতোর ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট 

প্রকীশিত বাংলা নাটকের তালিকায় গ্রন্থটির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন । শ্রী সতাজীবন 

মুখোপাধায় তার আলোচনা গ্রন্থে, আত্মদর্শন গ্রন্থের মোটামুটিভাবে আলোচনা করে 

প্রসঙ্গত গাত্মতত্বক্ৌমুদী ও বোধেন্দ্রবিকাশ নাটকের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ 

“ইহাতে প্রকৃতি নিবৃত্তির ক্রীড়া দেখানো হইয়াছে। এগুলি নাটকীয় সার্থকতা নাই, 

৩। “কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ভূরশুট গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ 

'অহঙ্কার'-এর ভূমিকায় তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আছে”-_বাঙ্গালা সাহিতোর 

ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, গ্তথম খণ্ড, পৃঠা ৮, ১৯৪৮ সং । 

91 0808109859৩ ০1 92191016 & 7811 30013 11) 006 31105003601) 0% 

101. 21105 7885, 201050 10, 1876--15175 £৫10101 এর 69 028০-এ বলা হয়েছে" 

| [১1৪১০ 00900100958, ০: (06০01. ০06 [06611601, 2) ৪1165011091 

৫18105) 810৫ 4১078 30900) 01 11)6 10701508০ ০1 90171 (99 9%01219 ২৯01)9152) 

প'81918050 ঠি01) 016 9815011 8170. [99011 ৮9 3.199101 10) 819৩1001% 

9০900910108 ৪0. 91081915910) ে৩ 018০3, [,0970011 1812. . 



সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৩ 

আত্মদর্শন কিন্তু সার্থক নাটক |” « কিস্তু ১৯ শতকের প্রথমভাগ থেকে ২০ শতকের 

প্রথমভাগের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের-অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হুয় এবং প্রায় 

একশোবছর ধরে এ নাটক রূপক বা বূপকাশ্রিত নাটক রচনায় বাঙ্গালী নাট্যকারদের 

অনুপ্রেরণা দান করে। 

এবার বঙ্গানুবাদিত নাটকগুলির মূল লা আসা যাক । প্রবোধচক্দ্রোদয় 

নাটকের নিম়লিখিত বঙ্গানৃদিত গ্রস্থগুপির সন্ধীন পাওয়া যায়__ 

১। আত্মতত্বকৌমুদী £ কাঁশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ম্যায়রত্র ও রামকিস্কর 

শিরোমপি-১৮২২ খটকা । 

২। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক £ গঙ্গাধর শ্যায়রত্ব--১৮৫২ খুষ্টান্দ । 

৩। মনোযাত্রা নাটক £ পঞ্চানন বন্দ্যোপ।ধায়, শ্রীরামপুর--১৮৬২ খুষ্টাকা । 

৪। বোধেন্দ্রবিকাশ নাটক ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কলকাতা--১৮৬৩ খষ্টাব | 

৫&। প্রবোধচন্দ্রোদয় £ বিশ্বনাথ শ্ায়রড ১২৪৬ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে 

| ্রস্থাকারে প্রকাশিত ]। 

৬। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক £ আদ্যানাথ ধিদ্যাভূষণ, বাং ১৩০০ সাল। 

৭। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক £ জোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০২ খুঃ, ১৩০৮ সাল । 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর হ্যায়রত্ব ও রামকিন্কর শিরোমণি রচিত 
আত্মতন্বকৌমুদী ?__ 

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন-_ 

“উনবিংশ শতাবের প্রথমাধে নাটক' নামে অনেক বই গদ্যে, পদ্যে অথবা 

গদ্যে-পদ্যে লেখা হইয়াছিল ।...এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যাত্-বূপক নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের 

অনুবাদ অনেকগুলিই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু দ্ই-একটি ছাড়া কোনটিই নাটক 

আকারে নয়। সবচেয়ে পুরানো অনুবাদ হইতেছে আত্মতত্বকৌমুদী? [১৮২২], 
ব্রজেজ্রনাথ বন্দোপাধায় 'আত্মতত্বকৌমুদী' রচনাকে "বাংলা নাট্যসাহিতোর 

প্রথম ধাপ” বলে উল্লেখ করেছেন। 

&। “মহাতাপচন্দ্র ঘোষের এই নাটকখানি ১৯২৫ খষ্টাব্দের ৮ই আগহ্ট শনিবার 

তারিখে মিনাতা1 থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে ।-..নাটককার ২৮ খানি ইঙ্গিত পূর্ণ 

গানের ভিতর দিয়া গদ্য ও গৈরিশ ছন্দের মাধমে অধ্যাত্ম সম্বন্বীয় এই রূপক 

নাটকটি রূপায়িত করিয়াছেন 1”. দৃশ্কাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মৃধোপাধ্যায়, পৃ. ৪৯৮-৯৯। 

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, হয় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ. 

৪২-৩। এ গ্রস্থের পূর্ববতী সংস্করণে ডঃ সেন “অজ্ঞাত নামা লেখকের রচনা 

'আত্মতত্বকৌমুর্দী' বলেছেন । | 
'ন। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাপ £ ভ্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫। 
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আলোচ্য গ্রন্থের আখযা*পত্রটিত নিম্নরূপ- 

ভীত্রীহরি ঃ রী আদি পুরুষায় নম£-উৎপতি স্থিতি লয়, জগতের ধীয় হয়, পুনর্জন্ম 
হবে ধীর-জ্ঞান অনাদি অনন্ত শান্ত, ধার মায়ায় জগ ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ 

প্রধান গ্রন্থনাম আত্মতত্বকৌমুদী জীশ্রীকষ্চমিশ্রকৃত প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটক, শ্রী কাশীনাথ 

তর্কপঞ্চানন, শ্রীগঙ্গাধর শ্যায়রক্ব, শ্রীরামকিস্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত গুদীয়ার্থ 
সংগ্রহ গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, দ্থিতীয়াঙ্কের নাম 

মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষগুবিডন্থন, চত্বর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, 

পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোতপত্তি, হষ্ঠাঙ্কের নাম গ্রবোধোংপত্তি, এই গ্রন্থের নাট্য 

শাস্ত্রোক সংজ্ঞা শের অর্থ এবং মোহবিবেকাদির জক্ষণ শব্দার্থের নির্ঘপ্টপত্রে অকারাদি 

ক্রমে দৃর্টি করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মৃল্য ৪ মুদ্রা চতুষ্টয় মাত্র। মহেন্দ্রলাল 
প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল সন ১২২৯ সাঁল। 

ত্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধণায় ভার সম্পাদিত মংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থে 
সমাচার দর্পণ' থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন সে উদ্ধাতিতে গ্রস্থরচয়িতা তিন 

ব্যক্তির স্থিতীয় জনের নাম পঙ্গাধর' স্থানে “গঙ্দাধর” উল্লিখিত হয়েছে । সমাচ!র 

দর্পণের ভ্বহু উদ্ধৃতিটি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হোলো -- 

“১৭ই আগম্ট ১৮২২1 ২ ভাদ্র--১২২৯। 

নূতন পুস্তক । মহামহোপাধ্যায় তত্জ্ঞাননিধান শ্রীমৃক্ত কৃষ্ণমিশ্র প্রপীতাধ্যাত্ম্য 

বিদ্যাঙ্থোধ গ্রবোধচক্রোদয় নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে এ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্ক 

পঞ্চানন ভ্রীগদাধর শ্বায়রত্র শ্রীরামকিন্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষ।তে তর্জম' 

করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্বকৌমুদী রাখিয়াছেন এ গ্রন্থে ছয় 

৮। গ্রন্থটি বাংলাদেশের কোন গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমি সংগ্রহ 
করতে পারিনি । ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার থেকে মাইজ্জোফিল্সম সংগ্রহ 

করেছি । ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে মাইক্রোফিলা সংগ্রহ্থের নিদর্শন প্রি নিম়্বূপ :-. 

73110191) ট৫05601), | 
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৯। ব্রজেন্দ্রনা্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে মেকালের কথা, ১ম খণ্ড, 

সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪,। 



সংখ্যা ১-৪. প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৫ 

অস্ক অর্থাং পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাক্কের নাম বিবেকোদ্যম দ্বিতীয়ান্কের নাম 

মহামোহোদ্যোগ তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণুবিডম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোন্যোগ 

পঞ্চমাক্কের নাম বৈরাগ্যোংপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোংগত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ একশত 

পৃষ্ঠা |? 

সমাচীর দর্পণ পত্রিকার উপরোক্ত নৃতন প্ৃস্তক সমাচার [সমালোচন। বলা চলে 
নাঃ কারণ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই! বৃত্বাস্তের মুদ্রণ-প্রমাদকেই [পঙ্গাধর 

স্থলে. গদাধর ] সত্য বলে গ্রহণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে রচিত 

আত্মতত্বকৌমুদীর অন্যতম গ্রন্থকার কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননের জীবনী ও করমজ্ঞানপ্রয়সের 
বিবরণদান প্রসঙ্গেও একই মুদ্রণ-প্রমাদকে অনুসরণ করেছেন১*। 

*আত্মতত্বকৌমুদী'র তিনজন গ্রন্থকারের দৃক্ষনের [ গদাধর ন্যায়রত্র ও রামকিস্কর 
শিরোমণি ]জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।১১ 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, :ম খণ্ডে ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সমাচার দর্পণ-এর 

সম্পাদকীয় প্রবন্ধের [পৃঃ ২৯] সারমম থেকে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে জানা যায় £-- 
“...গাবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট 

উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের 

অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। 

বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন পাঁদরি উইলিয়াম কেরী। তাহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় 

বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে 

যথাক্রমে ঘইশত ও একশত টাঁকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে সিমুলিয়ার 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংল! বিভাগের একজন সহ্কারী পণ্ডিতের পদলাভ করেন। 

৯৮২৫ সনের নবেম্বর (1) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের ম্বত্যু হইলে কলিকাতা 

গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশান্ত্রের অধ্যাপকের পদ শুশ্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

১০। দ্রষ্টব্য--সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৯ম খণ্ড [ ১৮১৮-১৮৩০ ], ভ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৬। 

৯১। সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা ; পরবর্তীকালে প্রকাশিত জীবনী গ্রস্থাদি 

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সমূহের মুদ্রিত পৃস্তকতালিকা ; ক্যালকীট। রিভিউ; ওলং সাহেবের 

ক্যাটালগ ; ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ ; থিওডোর 

আউফরেকৃটু-এর 'ক্যাটালোগাস্ কণাটালোগোরাম' ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'বাঙ্গালীর 

সারস্বত অবদান' গ্রন্থ ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান' 
গ্রন্থ তল্ল তন্ন করে অনুসন্ধান করেও আমি গঙ্গাধর স্তায়রত্ব ও রামকিঙ্বর শিরোমণি সম্বন্ধে 
কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি । এমনকি এসম্বন্ধে বাংলাদেশের সমস্ত পণ্তিতসমাজের 

শ্রেষ্ঠ পঙ্ডিতমগ্ডলীর সঙ্গে পরাষর্শ করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি । 



৬ :  সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ :৭৯ 

এই পদে আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিত1 পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া ১৯এ 

নভেম্বর, হইতে মাসিক ৮০ বেতনে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৮২৭ সনের 

মেমাস হইতে ১৮৩১ সন পরস্ত ২৪ পরগপার জজপগ্ডিত ও সদর-আমিনের কাজ 

করেন । ১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় 

নাই। তবে ৯২ মার্চ ১৮৪৭ হইতে তিনি মাসিক ৪০.০০ বেতনে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণ'র 

অধ্যাপকরূপে প্রনরায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন । ১৮৫১ সনের জন মাস হইতে 

আমরা তাহাকে কলেজে গ্রন্থাধ।ক্ষ রূপে দেখি । ৮ নভেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বংসর বয়সে 

কাশীনাথের মৃত্যু হয়। তার রচিত গ্রন্থের মধ [ আত্মতত্বকৌমুদী ছাড়া ] উল্লেখযোগ্য 

হোলে £--পদার্থ কৌমুদী [ ১৮২১7, পাষণুপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর [১৯৮২৩], সাধুসন্তোষিনী 
[ ১৮১৬ ] এবং শ্যামাসস্তোষণ “স্তাত্র (2) উল্লেখযোগ্য । ১২ বলা বাল) 'আত্মতত্বকৌমুদী, 

নাটকাকারে রচিত নয়। মূল প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের ক্লোরুগুলির বাংলা সাধৃভাষায় 

উপাখ।ানাকারে শদ্যাপুবাদ এ গ্রন্থে সম্পাদন করা হয়েছে ॥ অনুবাদকালে শ্লোকের 

সংখণাগুলি গ্রন্থে পিপিবদ্ধ করা হয়নি । নমুনাস্বরূপ গ্রস্থের ১০০-১০১ পৃষ্ঠার অংশ- 

বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হোলো £-- 

“একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কি ১২ আরোপিত না 

করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্ায়মান মণিময় হ্বর্ণনুপ্নর, কুক্কুমের রাগ, সুগন্ধি 

কুস্ুমরচিত আশ্চর্যামাল। এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুন্তা হারাদির শোভাতে 
শোভিত কিন্তু ফলতঃ রক্তমাংসময়ী যেনারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই নারী কি 

পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে আতন্তলোকেরা রুদ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞান 

দৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাহারা তাবতবস্তর বাহ্য 

অন্তর জ্বাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক স্ৃশ যে শরীর তাহাও ফপতঃ মল- 

মুজ্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে ।”' 

গঙ্গাধর ম্যায়রত্বের প্রবোধচক্দরোদয় নাটক 2 

আ'ত্মতত্বকৌম্দীর আলোচন। প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখা বিশেষ প্রয়োজন 

৯২। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ও রচিত গ্রস্থাদি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় তার রচিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১৪ সংখাক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচন। 

করেছেন। তার সম্পাদিত "সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস" গ্রন্থের ১ম খণ্ডেও কাশীনাথ 

সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 

সমাচার দর্পণ পত্রিকার ৩রা ডিসেম্বর ১৮২৫ [ ১৯শে অগ্রহায়ণ ১২৩২] ও ৯ইজ্ভুন 

18২৭ [২৮শে জো ১২৩৪] এর ছাট সংবাদে [*পাণ্ডিতাকর্পে নিযুক্ত শিরোনামায় ] 
কাশীনাথের দুটি কর্মে যোগদানেন্ধ মংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। 5 



সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচক্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ থ 

বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী আলোচনার ছুটি বিষয় এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি-_১। 

আত্মতত্বকৌমৃদী নাটকাকারে রচিত নয় ২। আত্মতত্বকৌমুদীর অন্যতম রচফিতা কাশীনাথ 

তর্কপঞ্চাননের ম্ৃত্বা ভয় ১৮৫১ খষ্টাবঝে । লক্ষণীয় বিষয় হোলো--১৮৫২ খুষ্টাকে 

আত্মতত্বকৌমুদীর তিনজন লেখকের দ্বিতীয় জনগঙ্গাধর শ্রায়রক্ত সুনামে প্রবোধচন্দ্রোদয় 

নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পূর্বতন বঙ্গানৃবাদিত গ্রন্থ 

'আত্মতডুকৌমুদী' সম্বন্ধে শ্যায়রত্ব মহাশয় তার রচিত পরবর্তী গ্রস্থে সামান্থতম উল্লেখও 

করেননি ।১৩ এবিষয়ে বক্তবাবিষয় আরো সৃম্পষ্টভাবে পরিস্ফুটনের জন্য গঙ্গাধর স্যায়রতের 

বঙ্গানুবাদিত প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের [১৮৫২ খৃষ্টাব-এবং পরে এ গ্রস্থের ১৮৬২ 

খুষ্টাবকেও আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ] আফলাচনায় অগ্রসর হওয়া যাক । 

আলোচা গ্রন্থটির আখাপত্র নিম্নরূপ ১-- 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক । মহামভোপাধায় শ্রীকফ্চমিশ্র পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় 

বিরচিত। অ্রীগঙ্াধর ন্যায়রতু কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রপাত। ক্লিক1ত]। 

শীখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোলাইটি যে মুদ্রিত শকাব্দাঃ ১৭৭৪ । 

গ্রন্থ রচন।র উদ্দেশ্য ও রানি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন*-এ শ্রীগঙ্গাধর ল্যায়র্ত্ব বলেছেন__ 

*অবিরত সংসার যাত্রা সুনিববণহার্ঘে নিপুণতর চিত্ত বাজিদিগের বিবিধ পাতকরূপ 

নিবিড়তম তিমির রাশিতে বিজ্ঞ/নময় কোৌষকে, সব্বীবয়বে গ্রাস করাতে নিম্মল 

জদ্বৈত ত্রন্ম প্রাপ্তিরপ ফললাভের নিতান্তই অসম্ভাবনা, যেহেতু উপনিষং বেদান্ত দি 

শাস্ত্রের অধায়নাদিস্বরূপ জ্যোতির উদয় হইয়া তাঁদুশ ঘনান্ধকার ধ্বংস ন। করিলে 

তথাবিধ ফললাভ কদাঁচ সম্ভবে না, পরস্ত ততাবং শান্তর অত্যন্ত দুরূহ এই[হতু পরম 

কৃপাময় মহামহোপাধায় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত নাটা-কৌতুক প্রসঙ্গ সঙ্গতি দ্বারা অল্পজ্ঞ 

জোকদিগের অনায়াসে মনোভিলাষে তত্বজ্ঞানোদয়ার্থে প্রবোধচক্দোদয় নামণ, কাব্য- 

রচন1 করেন যাহা অত্যন্ত ব্যবহিত পুবের্ব গোঁড়ীয় সাধৃভাষায় অনুবাদিত হয়া 
পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদ্দিত হইলেও তস্তাষার্থ ঘোরার্থরূপ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সাধারণ 

জনসঙন্লিধানে সুস্পটর্ূপে আলোকময় দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এক্ষণে কর্তকক্রিয়াদির 

প্রয়োগ বিশেষে কোমল শব্দবিন্যাসে অতিশয় আয়াসে তদীয়ার্থ সুনির্যাসে সংশোধিত 

হইয়া মূল শ্লোকের সহিত উত্তমকাগজে সৃন্দর অক্ষরে পুনরায় মৃদ্রান্কিত হইল । 

১৩) তিনজনের অনুদিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাৎ করার মানসেই শ্রীন্তায়রত 

একাজ করেছেন-_-এসন্দেহ করা বোধহয় অমূলক নয়। বিশেষত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জীবিতক্গালে একাজ করতে শ্রীন্তায়রড় সাহসী হননি । 
তাই, তার ম্ৃবতার অবাবহিত পরে গ্রন্থের আত্মতত্বকৌমুদী নাম পরিবর্তন এবং গ্রন্থের 

বক্তব্য বিষয়ের কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতৃনভাবে স্বনামে গরস্থ প্রকাশ করে 

অনুবাদ কর্মের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গঙ্জাধর স্তায়রত আত্মসাৎ করেছিলেন একথা ই প্রমাণিত হয়। 



৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ '৭৯ 

“গ্রহণেক্ছু মহাশয়ের কলিকাতার ডিকঙ্গাভাঙ্গার শীখারিটোলার গলিতে ৫৭ নং 

বাটীতে অন্বেষণ করিলে এই পুস্তক পাইবেন ।-_শ্রীগঙ্গীধর শ্ায়রত্র কলিকাতা! সন ১২৫৯ 
সাল ২৫ অগ্রহায়ণ।”১৪ 

গ্রন্থের এনির্ঘন পত্রতে ছটি অঙ্কের নামকরণ [ এমনকি বানান পর্যন্ত ] আত্মাত্বকৌমুদীর 
মতো । ১৮৫ পৃষ্ঠার গঙ্যে অনুবাদকর্ম [গৌড়ীয় সাধুভাষায়] সম্পাদিত। মোট ১৮২টি 
শ্লৌোকের গদ্যানুবাদ আছে । 

এবার অনুবাদের নমুনাপ্সরূপ প্রথমাঙ্কের ২-সংখ্যক ক্লোকটির যার [মুল শ্লোক 

সহ ]উদ্বাত করা হোলো- 

মূল শ্লোক-_ 
অন্তন্নাড়ী নিয়মিত মরল্লজ্যিত ত্রঙ্গারঙ্তং 

স্বাস্তে শান্তি প্রণয়িনি সমুন্মীলনানন্দ সান্দ্রং। 

প্রত্যগেজ্াতির্জয়তি যমিনঃ স্পট ললাটনেত্র 

ব্যাজব্যজী কৃতমিব জগদ্বাপি চন্দ্রাঙ্জমৌলেঃ 1২॥ 

বঙ্গানুবাদ 

জিতেজ্র্িয় মহাদেবের যে চৈতন্য মৃতিজ্যোতিঃ সৃসুক্প! নাম নাড়ীতে নিবন্ধ যে প্রাণবায়ু 
তাহার অবলম্বনের দ্বারা ব্রন্মরজ্জ স্পর্শ করিয়াছে, এবং শাস্তরসে নিমগ্ন যে মানস তগ্বার' 
যাহ! নিবিড় আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে, এবং যে চৈতন্য রূপ জ্যোতিকে মহাদেব 
আপনার পল।টস্থ পোগনের হ্বলেতে প্রভাপটলের দ্বার] ব্রন্মাগুব্যাপক করিয়া প্রকাশ 

করিয়াছেন, অর্থাং শিবের লঙ্গাটনেত্র নহে বুঝি চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিঃই ললাটভেদ 
করিয়া উঠিয়াছে। এবত্বত মহাদেবের সেই চৈতন্য স্বরূপ জেযোতিকে আমর! প্রশাম 
করি ।॥॥ ২।। 

লক্ষণীয় বিষয় হোলো মূল নাটকের ঘটনা বা আ্াকসন ও কথোপকথন অংশের 

৯9। গ্রন্থ রচনার রীতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বক্তব্য 'বিজ্ঞাপন"-এর উপরোক্ত 
বক্তবা থেকে জানা গেল। কিস্তযদিও তিনি বলেছেল-_'যাহা! অত্যন্ত ব্যবহিত পূর্বে. 

পনরাষ মৃদ্রান্কিত হইল' তবৃ এ স্বীকৃতির মধ্যে “ব্যবহিত পূর্বে গোঁড়ীয় সাধৃভাষায় অনুবাদ" 
গ্রন্থের নাম এবং অন্যন্য গ্রস্থকারদের নাম প্রকাশ [যা অতান্ত প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ] 
করা হুয়নি। সুতরাং পূর্বেই বলেছি--এ সন্দেহ নিশ্চয়ই অমূলক নয় যে তীন্তায়রদ্ব 
পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থ-রচনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাৎ প্রয়াসে প্রয্াসী হন। এ সম্বন্ধে 
আরো বিস্তৃত তথ্য জান। যেতো! যদি শ্রীম্যায়রত্বের জীবনী ও কর্মজ্জান প্রয়াসের কোন 
বিবরণ পাওয়া যেতো । 



সংখ্যা $- প্রবোধচক্দরোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদা ৯ 

সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়নি কিন্তু চরিত্রগুলির নীতিবাক, সদূশ 

সংপাপগুলির মূল সংস্কৃত ও তারসঙ্গে বঙ্গানুবাদ [সাধুভাষায় গদ্যে ] দেওয়া হয়েছে। 

আত্মন্তত্বকৌমুদী বা গঙ্গাধর শ্ায়রত্রের প্রবোধচক্ট্রোদয় নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান- 

সংবাদ সমপাময়িক পত্র পত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যায় না। 

পঞ্চানন বন্দোপাধ্যাষ়--'মনোধাত্রা নাটক, 

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম়রূপ £ 

মনোযাত্র! নামক নাটক । শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় পায় বাহাদ্বর প্রণীত। 

শ্বীরামপুর । চক্রে দয়ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল 1 শবানা ১৭৮৪ | এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন 

হইবেক তিনি জালা গুগলার ইম্মলকাঞ্জ কোটের নাঞজীর অথবা কপিকীতার শীযুত বাবু 

প্যারামোইন বন্দে)পাঁধায় ইনকমট্কেস আপীশের ঠেড এনিষ্টেন্ট বাবুর নিকট সংবাদ 
প1ঠাইলে পাঠবেন। খুপা ৯ টাপা। 

গ্রন্থ রচনার উদ্দেন্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রাযুক্ত পঞ্চানন বন্দে।াপাধ)ায় বলেছেন- 

“গ্রামা বালকমক্লে শারদীয় মহাপুজাকালে আনন্দোংসব ছলে বর্ষে বর্ষে বিদ্যসুন্দরাদি 

নাটক কোকিলকঠে সংগীত করত মাপারণের সুখবর্ধন করা দুষ্টে অম্মদের মনে এই 

মানস হইয়াছিল যে পরমার্থতত্ববোধক আনন্দজনক কোন নাটক ভাষাতে রচনা পুর্ধবক 

এই সকল বালকদিগের ছারা গান করাইলে তাহা শ্রবণে শ্রবণের সার্থকতা ও মনের 

মলিনতা দূর হইয়া শ্রবণমনঃ পরিতপ্ত হইতে পারিবেক, এই বাসনার তোষণা কল্পনায় 

সংস্কৃত নানা ন।টক পর্ষ।ালোচন। করিয়া পণ্ডিত গ্রগণ্য শ্রীশ্রীকষ্ণমিশ্রকৃত জ্ঞানাদন্দরসমুক্ত 

প্রবোধচন্দ্রে।দয় নাটকসদূশ অন্য দুষ্ট না হইয়া তদাভাসক্রমে ভাষাতে নাটক রচনা 

করণের অভিলাষ হয়; ১২৬৩ বঙ্গার্ষে মোছলমানদিগের পর্বব এবং অস্মাদ।দির দ্র্গোংসব 

প্রযুক্তমাসদ্ধয় রাজপার্ষ। তইতে অবকাশগ্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্ক 

রচন। করিয়া বালকদিগকে সৃশিক্ষিত করাইয়া তাহ1রদিগের দ্বারা মহোতসবদিবসে সংগীত 

করাণ যায় তবচ্ছুণে বিচক্ষণ শ্রোতাগণ অতিশয় সম্তষ্ট হইয়া উৎসাহ প্রদান করাতে 

সাহস বৃদ্ধি হইয়। পর বর্ষে তৃতীয় অঙ্ক প্রণয়ণ করা হয়, তদনস্তর রাঁজকার্য্যের 

বাহুল্য প্রযুক্ত অবসরাভাব হইবাতে গ্রস্থ সমাপ্ত করণের সময় প্রাপ্ত হই নাই। 

মুরসিদাবাদনগরে ছোট আদালতের জজের পদে ১২৬৮।৬৯ বঙ্গাবে আমার নিযুক্ত 

থাকাকালে অসৌভাগ্যক্রমে আমার সুশীল কনিষ্ঠ পুত্র যে প্রাণতুল্য ছিল এবং 
প্রিয়োতমা পত্বী ক্রমে করালকালের বশতাপন্ন হইবায় অবসন্নচিত্র হইয়া শোকসিদ্ধু 

হইতে উত্তীর্ণ হইবার তরি স্বরূপ শান্তির কথা জানিয়া এই গ্রস্থের চতুর্থ ও পঞ্চম 

অঙ্ক রচন? করা হয়, জগদীশ্বরের কৃপায় এই উপায় অবলম্বনে স্ত্রী পুত্র বিয়োগজনিত 

গুরুতর শোকে অনেক সম্বরণ ও মনস্থির করণে সক্ষম হইয়াছি ; এক্ষণে বিচক্ষণ 

বন্ধুগণে এ গ্রস্থ প্রকটনে সাধারণের চিত্তবিনোদ ও উপকার হইবার সম্ভাবনা বিবেচন! 



১০ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . বর্ষ ?৭৯ 

করায় মুদ্রাঙ্কণে অনুমতি পিলাম। এ গ্রন্থে ষে বিষয়ের চর্চা কর! হইয়াছে ভাহা বিষয় 

ব্কিদিগের সম্বন্ধে এতাদৃশ যুকঠিন যে বিশেষ মনোভিনিবেশ ব্যতীত ইহার মাধুর্যরসের 
তাপর্জ্যান্ভব হইতে পারে না1” গ্রন্থরচনার রীতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলৈঞ্ছেন £- 

“সর্বসাধারণের বোধগম্য হইবার কারণ যে পধ্যন্ত সুলভ ও সহজ হইতে পারে 

এমত চেষ্টা করা৷ হইয়াছে, ও পদ সকল কোঁমলচলিত শবে রচনা করা গিয়াছে; 

বালকদিগের দ্বারা সংগীত হইবার কারণ রাগ ও তাল প্রায় কঠিন প্রয়োগ কর! 

হয় নাই, তদ্ধেতুক যদিচ রচনার পারিপাট্য হইতে পারে নাই; তথাপি বঙ্গভাষাতে 

প্রস্তাবিত বিষয়ের এরূপ নাটক পুর্বেষ কেহ যে রচনা. করিয়াছেন ইহা দৃষ্ট না 

হওয়ায় এবং সর্ববসাঁধারণের বুঝিবার সুলভ হইলে সাদরে সকলে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া 
তাংপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সুখী হইতে পারিবেন এই প্রত্যাশায়, বিজ্ঞ, গুপজ্ঞ, রসজ্জ, 

ব্যক্তিবর্গের নিকট বিনয় প্ুরঃস্র এই প্রার্থনা কর্ধিতেছি যে অনুগ্রহপূর্ববক অজ্ঞের 
রচনার দোষালোচনাবিনিম্মখে অবকাশ কালে পাঠ করিয়া যে নিগুড়্ুরস ইহাতে 
আছে তাহার আশ্বাদনে আনন্দ অনুষ্ডব করিবেন 1” 

পঞ্চমঅঙ্কে ১৯৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকর্স সম্পন্ন হয়েছে । গদ্য অংশের স্থানে 

স্বানে সংলাপ আছে আবার কোথায়ও বা উপাধ্যান্মাকারে বর্ণনা আছে। গদ্যাংশ 

বিভিন্ন বাংলাছন্দে লিখিত্ত হয়েছে । রাগপরাগিনী তাল উল্লেখসহ অনেকগুলি গান 

আছে--অধিক'ংশ ক্ষেত্রে গানগুলি সংলাপাকারে গ্িপিবদ্ধ হয়েছে । গণেশ-বন্দনা, 

ভগবতী-বন্দনা, নিগ্ডপ-ভজন। দিয়ে গ্রস্থারস্ত হয়েছে । অনুবাদ কর্ম ষখাঁষখ নয় বরং 

স্থানে স্তানে পরিবঙ্জিত অথবা পরিবর্ধিত হয়েছে $_-সাধারণভাবে ভাবানুবাদ রীতি 

অনুযায়ী অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হলেও কর্সের ক্ষেত্রে গীতাডিনয়-ধর্মী বলা চলে। 
মাঝে মাঝে সংস্কত শ্লোক দেওয়া আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অস্যার্থ১ বলে বঙ্গানবাদ 

দেওয়া হয়েছে । দৃশ্যের সংখা! উল্লিখিত না হলেও দৃশ্য বিভাগ [ছোট ছোট পর্যায় 

আকারে ] করা হয়েছে। 

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্ক থেকে কিছুট] উদ্ধত করা যাক $-- 

কথা৷ 

মহামোৌহ কহিলেন হা তাহারে শীত আহ্বান কর, যদ্যপি সুযোগ্য হইয়! থাকে তবে 
উপস্থিত যুদ্ধে শৌর্য্য বীর্ধ্য প্রকাশ প্র্ববক কৃতকার্য্য হউক । ক্রোধ মহামোহের আজ্ঞাপ্রাপ্ত 
হইয়া নিজ-সম্ভান তেষকে আহ্বান করিতেছেন, ওরে বাপু ছেষ! দ্বেষ বলে, কেরে বেট! 
এতরাজে আমীয় ডাকাডাকি করিতেছিস ? 

রাগিনী মালকোস বহার, তাল আড় খেমটা। 

ওতরাতিরে তৃই কেরে আমায় ডাকছিস বেটা। 



খ্যা ১-৪ প্রবৌধচন্দোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ১১ 

আমি শুয়েছিলীম মনের সুখে হুপুর রেতে একি লেঠা ॥। 

বধূর সঙ্গে, প্রেম প্রসঙ্গে, ছিলাম আমি নানা রঙ্গে। 

সে সুখে করিলি ভঙ্গ, ভোর মুখে মারিব কাটা ।।১৫ 

ভবে 

তখন দ্বেষ রঙ্গডুমিতে প্রবেশ পূর্বক আপন পিতা ক্রোধকে দৃষ্টি করিয়া বলে কে ও 

বাবা! তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে ? নতুবা এমত অরমিক কে আছে, বাবা নামেও 

যেমন কর্মশেও তেমন, সদাকাল রেগেই আছ সংসারের মজা কিছুই জানিতে পারিলে না। 

ইস] শ্রৰণ করিয়া ক্রোধ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দত্ত কটহমট ধ্বনিপুর্ববক পুত্রকে চপেটাঘাত 

করিয়া! বজিতেছেন ওরে নিব্বেধ কীহাকে কিরূপ সম্বোধন করিতে হয় তাহা! তোমার 

বোঁধ নাই, এবং অস্মাদাদির উপস্থিত ঘোর বিপদ সময়ে তোমার আমোদ গ্রমোদের 

কথা! আর কি বালক আছ, উপযুক্ত হইয়াছ, এ দেখ তব পিতামহ মহারাজ 

মহামোহ বিষঞ্লবদনে আছেন, কোন তত্ব রাখ না। দ্বেষ্ষ বলিতেছে কেমন ২ কি বিপদ 

উপস্থিভ ? ক্রোধ উত্তর করিলেন ওরে, কর্তা পিতাঠাকুরের প্রম্বখাৎ সবিশেষ শ্রবণ কর। 

উদ্ধত নমুনায় লক্ষণীয় হোলো-১। ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ-_যা সেমুগে অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই [বিশেষত গদ্য রচনায়] দেখা যেত। ২। সংলাপে নাটকীয়তা থাকলেও 

সংলাপলেখ্য-রীতি উপাখ্যানানুগ । 

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনযনানুষ্ঠীন সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় না। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “বোধেন্দুবিকাস নাটক, 

গ্রস্থের আখ্যা-পঞ্রটি নিম্বূপ £ | 

বোধেন্্ববিকাঁশ নাটক প্রবোধচজ্ঞৌদয় নাটকের অনুরূপ-_অর্থাং শ্থভাবানুযায়ি বর্ণন 

মহাকবি ৬ঈশ্বরচত্্র গুপ্ত প্রণীত । প্রভাকর সম্পাদক শ্রীতৃত রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তক 

প্রকাশিত। কলিকাতা । প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। সিমুলিয়া নয়ানটাদ দত্তের স্্রীট নং 

691 ১২৭০ সাল। পৃষ্ঠা-১৪০। | 

কবির জীবিতকালে নাটকখানির অংশ বিশেষও গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 

্বত্যুর চারবছর পর. তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত বোধেন্দ্রবিকাসের প্রথম খণ্ড 

[ অসম্পূর্ণ প্রথম তিনঅক্ক মাত্র] প্রকাশ করেন এবং রামচন্দ্র গুণ প্রকাশিত গ্রস্থের 

আখ্যা পত্রটই উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এ নাটকের পরব [দ্বিতীয় ] খণ্ড [ বাকি 

তিন অঙ্ক সহ] রামচন্দ্র গুপ্ত পুশ্তকাকারে প্রকাশ করে ফেতে পারেননি । রামচক্দ্রের 

দৌহিত্র [একমাআ কন্তার প্রত] মপীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় পরবর্তাকালে ঈশ্বর 

গুপ্তের গ্রস্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে [২০নং কর্ণওয়ালিশ স্্রটস্থ মেডিকাল লাইত্রের 

নিট ০ 
ঢু 

১৫ । তখনকার দিনের যাত্রা-_'কালুয়া-বলুয়া'দির প্রভাব । 
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থেকে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকশিত, ১৩০৭ সাল, মূল্য ৪.০০ পৃষ্ঠা সংখ্যা 

২৭৪ ] এ নাটকের সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়। ১৬ সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

তার বঙ্গীয় নাঁট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের “পরিশিষ্ট, অংশে "নাট্যকার ও নাট্য গ্রন্থ 

শীর্ষক অধ্যায়ে ১২৭০ সালে প্রকাশিত বোধেন্দুবিকান গ্রস্থেরই | আংশিক ] উল্লেখ 

করেছেন । 

'বোধেন্দ্রবিকাঁস' গুপ্ত কবির পরিণত বয়সের [ মাঁঞ্জ 9৭ বংসর তিনি জীবিত ছিলেন] 

রচনা । “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে প্রথম এটি প্রকাশিত হতে থাকে» ১২৬৪ সাল থেকে 

ধারাবাহিকভাবে । ্ 

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের “উপক্রমণিকী”তে সংবাদ প্রভাকর সম্প।দব রামচন্দ্র 

গুপ্ত বলেছেন £-- 

“মদগ্রজ মহাকবি ৮ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধ্ক্দ্রোদয় নাটকের প্ূপকপ্রণালী 

অবলম্বনপৃবর্বক সুপলিত গণদ্য-পদ্য পুরিত 'বোধেন্দ্রবিকাস” নামক যে নাটক বিরচন করিয়া 

শিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে । এইক্ষণে আমি এই প্রথমভ]গে তাঁহার প্রথম 

তিন অঙ্ক মুদ্াঙ্কণ করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোঁপদেশপুর্ণ পরম- 

জ্ঞানানন্দ-প্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে১৭ প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ 

করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কেন কোনস্থানে প্রুনব্বীর সংশোধন, পরিবর্তন এবং 

নুতনরূপে রচনা করেন, মৃলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহ! অপেক্ষ। বিষয়ের স্বভ1ব বর্ণনা করাতে 

গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়! উঠিয়াছে সুতর1ং একভাগে সমুদয়াংশ প্রকাশ করণ বিবেচনা 

১৬। ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড, পঞ্চম 

সংস্করণের ১২১-২২ পৃষ্ঠায় [এবং ফুটনো'টে ] বলেছেন £-- 

ঈশ্বরগুপ্তের রচনা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। তাহার দরদ অথবা শ্বতীার 

পরে যেসব রচনা পুপ্তিকী কিংব। গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে তাঁহ। সবই পুনর্মদ্রণ। 

“কাজীকীত্তন” [ ১২৪০ সাল], 'ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন বৃত্তান্ত [ ১২৬৩ সাল], 'প্রবোধ 

প্রভাকর' [চৈত্র ১২৬৪ সাল] “হিত প্রভাকর' [ চেত্র ১২৬৭ সাল], 'বোধেন্ববিকাস' 

[১২৭০ সাল ]। ১৮৬২ শ্রীষ্টান্দ হইতে অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর 

সন্কলন ধণ্ডও প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৯২-৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 

গোপালচন্জ মুখোপাধ্যায় একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৩০৬ সালে বসুমতী কাধ্যালয় 

হইতে এবং ১৩০৭ সালে মণীক্দরকুষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়* কর্তৃক 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী প্রব1শিত হইয়াছিল । 

১৭7 সমগ্র নাটকটি ১২৬৪ সংলেবর মীসিক সংবাদ প্রভীকর পজিকীয় প্রকাশিত হয়। 

(২রা বৈশাখ ১ম ও ২য় অঙ্ক, ১লা জোর্ঠ ৩য় অঙ্ক, ২রা আষাঢ় ৪্থ অঙ্ক, ১লা শ্রাবণ ৫ম 
অঙ্ক এবং ২রা ভাদ্র ৬ অঙ্ক )। 
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সিদ্ধ হইপ না, বিশেষতঃ তাহাতে আবার কালবিলন্ব হইবার সস্ভাবনা, এই নাকের 

উদ্দিষ্ট বিষয়টি বাহিরের নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বগিতে হৃইবেক, 

ফপতঃ সেই আত্ম-তত্জ্জান যতদূর পর্য)ভ্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর 

প।ঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ ও পরিশ্রমকরণে ক্রটি করেন নাই । যাহারা 

এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাখারদিগের কাধ্যের সমাধানার্ে 
প্রত্যেক বিচারাদি উক্জির শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত ২ইয়াছে.. 1” 

প্রবোধচন্দ্রোদর নাটক অনুলরণে 'বোধেন্্াবিবাসা রচিত হলেও অনুবাদ কম 

[ মমানুব।দ ] অধিকাংশ স্থলে এবং খগুলাংশে পাপবতিত ও পারবধিত হয়েছে সৃতরাং 

বোধেন্দ্ববিাসকে প্রবোধচন্ট্রোদয় অনুসরণে ঈশ্বরগুপ্তের মৌলিক রচনা? বশপে বোধহয় 

অতুযুক্তি হয় না। মূল নাটকানুযায়৷ অঙ্ক বিভীগ বা অঙ্কের সংখ]!পেখ বিচ্ছিন্নভাবে আছে 

যদিও ষষ্ঠ অঙ্ক আলাদাভাবে নেই--ঘটনাগুলি মৃলানুযায়ী বতমান নেই। সরল গদ্য এবং 

তরঙ্গলংরী ত্রিপদী, পয়ার, প্রকৃতি, বারবিপাপসিনা, রণরঙ্গিনী, তঙ্গত্রিপদী, সুরশিঞ্চকা, 

মোহিনী, উন্মাদিনা, পঞ্চাপ, সুধাতরঙ্গিনা, মাপতীপতা, চপলামলা, ল[শতচৌপদী, 

মাালনী, ১পলাগতি, লন্বুত্রিপদী, আমোদনী, সের্চালিকা, শাসক, রোহিনী পয়ার, 

[হল্লেপ, বিনোদিনী, যষ্টপদী, গোৌরবিনা, তো০ক, করাপী, প্রক্ভত চপিত- অচলিত 

সংস্কৃত মুলছন্দ এবং একাধিক ছন্দের মিশ্রণে | [মণ্র ছন্দ ] রচিত ছনো পদ্যে অনুবাদ কর্ম 
সম্পাদিত হয়েছে । নতুন নতুন সংস্কৃত ছন্দের শুধু সার্থক অনুশীলনহ করেননি গুপ্তকবি, 

নিজের রচিত বনু গন ও কবিতার সংযোর্জন করেছেন নাটকখা।নতে । গুটিকয়েক হিন্দি 

গানও সান্নবেশিত হয়েছে । বাংলা ও হিন্দী মিশ্রত তার মধুর ভজন ও দে।হাগুলির 

উচ্চ প্রশংসা করেন রামগতি ন্যায়রতু মহাশয় তার বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য 

বিষয়ক প্রস্তাব শার্ধক সমালোচন। গ্রন্থে । 

নাটকের নামকরণের পরিবতন ['প্রবোধচন্ট্রোদয়' স্থপে 'বোধেন্াবকাস' ] লক্ষণীয়। 

এবার বোধধেন্দুবিকাস নাটকের রচনার আলোচন।য় আসা যাক। 

*“ওকথা, আর বোলো না, আর বে।লো শা, 

বলছ বধু,॥কিসের ধোকে ? 

এ বড় হাপির কথা, হাসির কথা, 

হাস্বে লোকে । হাস্বে লোকে ॥ 

বলহে, বোল্বেো। কত, বোল্্বো কত, 

বোল্তে হোলো মনের খে । মনের হথে। 

এ বড়, অনাসূষ্টি, বিষয় সৃষ্টি, সুধা বৃষ্টি, 

সাপের মুখে। সাপের মুখে ॥ 

পণার চোখে চশমা দিয়ে, কায়।পিব। আছে। 

পতিব্রত1 ধন্মকথা, বারাঙ্গনার কাছে ॥ 
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কালার কানে কাব্যকথা, কি তোমার ভ্রান্তি । 
চোরের কাছে পুৃণ্যকথা, বীরের ক]ছে শান্তি ॥ 

রসের কথা বোল্লে ভাল, এমন্ রমিক চাইতো । 

তোমার মত রসের সাগর কোনখানে নাইতে। 

বোঝাপড়া হবে পরে, ঘরে আগে যাইতে । 

তাইতো] বটে, তাইতো বটে, তাইস্তো, 

তাইতো, তাইতো. ॥ 

_'ৰোধেন্ববিকাস নাটকের প্রস্তাবনায় নটার উক্তি এটি। ছড়ার ছন্দে হেঁয়ালিপূর্ণ 
ভাষায় কবিতাটি রচিত । শতাঁধিকবর্ষ পূর্বে সংশয়ী কিশোর মনে রবীন্দ্রনাথের 

ধারণা হয়েছিল__নতুন ছন্দে এমন সুস্বর কবিতাকে আর লিখতে পারে সেমুগে__ 

এটি নিশ্চয়ই বড়দাদা ছিজেন্দ্রনীথের রচনা । ধজীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 

প্রাসঙ্গিক জালোচনা ১৮ এক্ষেত্রে স্মরণীয় । 

রচনার নমুনণস্থপূপ দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হোলো-__ 

দন্ড 

গীত । 

রাগিনী খান্বাজ। তাল একতালা।। 

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয়। 

তমোগুণে তমোরূপী মধ সম নয় ॥ 

১৮। “বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভুত কৌতুক নাট্য (881198006) রচন। 

করিয়াছিলেন, প্রতিদিন মধ্যাহে, গুণদাদার বড়ে৷ বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল 

চন্িভ। আমরা! এ বাড়ির বারান্দায় দীড়াইয়া খোল জানালার ভিতর দিয়া 

অট্টহাস্তের সহ্বিত মিশ্রিত অন্তত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং 

অক্ষয় সন্ভুমদার মহাশয়ের উদ্দামনৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক 

অংশ এখনও মনে আছে-__ 

ওকথ। আর বোলো। না" 

হাসবে লোকে 1 

এভবড়ো হাসির কথাট] যে কী তাহা আজ পর্য্যস্ত জানিতে পারি নাই; কিন্ত 

একসময়ে জানিতে পাঁইব, এই আশাতেই মনট। খুব দোলা খাইত।”_-জীবননস্্তি, 
ৰাক্কির জাবহা ওয়া, পৃষ্টা ৫৭, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 

উদ্ধৃত গানের লাইনগুলি প্রমীণ করে রচনাটি গুপ্ত কবির বোধেন্্ববিকাস নাটকের 

যা রবীন্নাথ ত্বলক্রমে দ্বিজেন্্রনাথের রচনা বলে মনে করেছিলেন | 



সংখ্যা ১-৪ প্রযোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ১৫ 

সব্রবোোপরি করি গকর্ব, ইন্দ্র, চক্দ্র, অতি খর্ব, 

তুচ্ছ বিধি, হরি সবর্ব, আমি সব্বময় | 

আমার সহিত তুলে, তুলন] করিল তৃলে, 

লহ হয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয় | 

অরে ও মুড লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রপন্ড হ। জানি জৈলোক্য 

জয় করিয়াছি, আমি সববশ্রেষ্ঠ । আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি 

যে ব্যক্তি ভক্তিপৃর্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যজি পবিজ্র হইবে। 

সাক্ষাং জগদীশ্বর মহারাজ মহামোহ এইমাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন,-- 
“হে প্রাপাধিক দস্ত! বাপুতোমার কুশল হোক্, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা- 

বিহ্বীন দ্বর্ভাগ্য বিবেক আমারদিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থিরগর তিজ্ঞ 

হইয়া প্রবোধচক্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শমদষ প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে । 

অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাঁদি সেনাপতি এবং আর ২ মহাবল যোদ্ধাদিগের স্থিত 

যুক্ত হইয়া বারানসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, কাষাক্ষ্যা, 

চন্দ্রনাথ এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি সকলতীর্থ গমন ও ভ্রমণপৃবর্বক শক্রদিগের 
সংহার কর। ত্রন্মগীরী, গৃহী, বাপপ্রস্থ এবং যতি, এই চতৃব্বিধ আশ্রমিগণের আশ্রমে 

ধর্মকর্্মাদির বিপ্র কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্মের মর্মে বিষষভর বেদনা 

প্রদান কর, তোমার গাত্রের চর্মের ঘর্মে যেন ধন্মের দল তৃপের ম্যায় ভাসিয়া যায়? । 

আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্ম্য করিয়া সংপ্রতি কাশীবাসী হইয়া! এখানকার সমস্ত 

লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে ।” 

এরপর চপলাগতি, মালিনী ও চৌপদী ছন্দে কবিতায় এবং পরে সাধু গল্তে ল্তের 

আত্মগ্রচার ব্যক্ত হয়েছে । উপরোদ্ধৃত গদ্য-সংলাপ অনুপ্রাসের অস্বস্তিকর ব্যবহার [ "গাত্রের 

চশ্মের ঘন্মে ষেন ধর্মের দল' ইত্যাদি ] গুণ কবির কবি-স্বভাবের ব্যঞ্জনাস্বরপ । 
উপরোদ্ধাত অংশের কিছু পরে [ "দূর থেকে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক” ] দস্তের 

উক্তি হোলো £- 

“গঙ্গার ওপার হোতে এপারে &'কে আসছে; 

গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্ ভাস্ছে। 

সকলকে তৃচ্ছ জ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষছে ; 

বাহু নেড়ে ধরা যেন শাস্ছে; 

এযে দেখি ভগ্ু-দলের ভণ্তাম সব নাশছে ; 

নৈঙ্গে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্ছেঃ 

স্যাদে, এ কে আস্ছে; কে আস্ছে। 

বোধহয়, ইনি দক্ষিণ রাঢ় দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, ইহারি নিকট জামার 
পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।” 



১৬  সাহিত্য-পরিষৎস্পত্রিক। বর্ষ *৭৯ 

_উদ্ধাত কবিতাংশে গুপ্ত-কবির শব্দ-চয়ন ও জাদুকরী ছন্দ বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ 

সুপরিস্ফুট । ঈশ্বরগুপ্তের ছন্দজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন [ ছন্দশিজী রামপ্রসীদ 

ও ঈশ্বরচন্দ্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মীঘ-চৈত্র, ১৩৭৩ ] 2 

“মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র, রামপ্রসাদের চেয়ে কিছু বেশি ছন্দ সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ 

তার বোধের চেয়ে জ্ঞান বেশি ছিল। কিন্তু সে জ্ঞান সুগভীর ছিল না, ফলে ছন্দের 

মুলনীতিগুলি তার কাছে অনাবস্কৃতই ছিল। এবিষয়ে তিনি প্রধানতঃ চলতি 

ধারণার দ্বারাই চালিত হতেন। জথচ তার ছন্দের বোধ ছিল সুপ্রথর । তাই যখন 

তিনি শুধু বোধের দারা চালিত হতেন তখনই তার ছন্দে দেখা দিত সুষম ও মাধুধ ।. 

কিন্ত যেই তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন অমনি ছন্দ বাধা পথে চলতে শুরু করত। তার 

রচনায় যা কিছু অগিনবত্ধ তর অধিকাংশই চলতি প্রথার গগ্ডির মধ্যে এবং ছন্দো বন্ধ 

রচনায় অর্থ।ং ছন্দের বহ্রাকিতিতে, অস্তঃপ্রকৃতিষ্কে নয়। এটা তার সচেতন মনের 

খেলা। ছন্দের বোধ ব।সা বেধেছিল তার কানে, জ্ঞানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে 

পারেনি ।..... এই কারণে ব্যাপারটি সবচেয়ে কষ্বেশি ঘটেছে কলাবৃত ছন্দরচন।র 

বেলায়। কান ওজ্ঞানের বিরোধঘটিত এই যে ট্রাজেডি, তার দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 

ঈশ্বরচক্দ্রের বোধেন্দ্রবিকীস নাটক থেকে ॥ এই নাটকের মঙ্গলাচরপ' অংশেই আছে-_- 

শিশির, 'বসম্ত”, নিদাঘ, বৃষ্টি, 

যে জন করিল এসব সৃষ্টি, 

যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি, 

তারে ভাব একবার । 

ছন্দ-জগতের দুষ্ট-সরস্থতী স্পষ্ট তঃই এখানে অক্ষরসংখ্যার সমতা দেখিয়ে কবিকে 

| ভুলপথে চালিয়েছেন। নতুবা "বসন্তের আগে কিছুতেই 'শিশির' আসতে পারত 

না, আসত 'শীত' বা অন্য কিছু । ছলনাময়ীর মায়াজাল বিস্তারের আর একটি 

দৃষ্টান্ত এই--_ 

মরকতমণিমগ্ডলমণ্ডিত 

মোহন মুকুট মুখ সবশোভিত 
মথুরামহীপ মুকুন্দমাধব 

মধুর মুরলী ধর হে। 

পরমানন্দ প্রেম প্রসঙ্গ, 
প্রমোদ পীযুষ পৃরিত অঙ্গ, 

পতিত পাবন প্রণত পালক, 

পরমপৃরুষ পরহে ॥ 

--'বোধেন্দ্ুবিকাস' [ মপীন্দ্রকৃফ গুপ্ত ], পঞ্চম অঙ্ক, পৃষ্ঠা ১ 



সংখ্য। ১-৪ প্রযোধচন্দ্োদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ১৭ 

এটির প্রথম অংশে কবির সচেতন মন সষত্কে অক্ষর সংখ্যার সমতা রক্ষা করে 

চলেছে! এখানে কবির শিক্ষালব জ্ঞান অতক্দ্র। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ রচনার কালে দেখি 

জ্ঞানের প্রহরী বিমিযে পড়েছে । তাই তিনি কানের দ্বারা চালিত হয়ে অনায়াসেই ছল্দ- 

সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেন । 
'**কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ হচ্ছে মূলতঃ গীতিরচনার বাহন । তর্যাগীতি ও গীতপগোবিদ্দ 

কাবা তার প্রমাপ। মধ্যযুগে বৈঞব কবিরাও এই ধরার অনুসরণ করেছেন ।-..ঈীম্বরচজ্দরও 

অনেক গান রচনা করেছেন, গাইতেও তিনি পারতেন, সুরতালের যথেষ্ট জ্ঞান ছিঙ্স 

ত্রার। কিন্তগানের ইতিহাসে গীতিকার বা সুরকার হিসাবে সত্তার কোন স্ানই নেই। 

রামপ্রপাদের মতো কানের উপঙন্ধি ও গানের অনুস্ভূতি তার মজ্জাগত ছিলনা । তাই 

গীতিরচনার মুখ্য বাহন কঙ্গাবৃত্তরীতির স্বরূপ স্তার আয়ত্ত হয় নি।” 

বোধেন্্ববিকাস নাটক্ষের অভিনয় প্রসতক্ষ সমসাময়িক পত্রপত্তিকা বা গ্রন্থ।দিতে কোন 

উল্লেখ নেই তবে পূর্বে বণ্ধিত 'জীবনস্থরতি'র বক্তবা থেকে একথা অনুমান করা 

বোধহয় অসমীচীন নয় যে ছিজেন্্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও তত্বানধানে ঠাকুরবাড়ীতে 

এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠীন সম্পন্ন হয়েছিল, কিহ্বা অন্তত সে সম্বন্ধে সচেষ্ট উত্যোগ 

আয়োজন হয়েছিল ।১৯ 

প্রসঙ্গত একটী বিষয়ের আলোতনা এখানে অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়। পূর্বেই বলা 

হয়েছে উনিশের শতকের প্রথম ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত একপত- 

বংসরের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবোধচক্ট্রোদয় নাটকের প্রভাব অপরিসীম। 

বিশেষত ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সাধিক অনুকূল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের 
জোর্ঠ-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার ওপর এ নাটকের প্রভাব উল্লেখযোগ্য । 
স্থিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃতচর্চা গতানুগতিকতাবে করেন নি। সংস্কৃত ভাষার রসসম্পদ আন্করণ 

করবার স্বাভাবিক প্রবণতার্ঠার ছিল। সাম্প্রতিককালে রচিত একটি প্রবন্ধে শ্রাতউবতোধ 

দত্ত বলেছেন যে দ্বিজেন্্রনাথ তার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'শ্বপ্নপ্রয়াণ রচনায় বোধেন্দ্ুবিকাস এবং 
মূল প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়েছেন ।* *ববপ্রপ্রয়াণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 

হয় ১৮৭৫ খুহ্টাকে_কিস্ত এর রচনা ১৮৭৩-র পৃর্বেই সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্্রনাথের 
জীবিতকালে স্বপ্নদর্শনের তিনটি সংস্করণ [ ১৮৭৫, ১৮৯৪৪ ১৯১৪] প্রকাশিত হয় এবং 

১৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্থতি” [১৩২৬ ], পৃষ্ঠা ৭১ ড্রষ্টব্য। 

২০। ভ্ত্রষ্টব্য __-কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ভবতোষ দত, এক্ষণ' পত্রিকা, পৌধষ-াঘ, 

১৩৭১, পৃষ্ঠা ৯-৩৮ ্ 

শ্রীভবতোধষ দত্তের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করে 'এক্ষণ' পত্রিকার পরব্তা একটি 
সংখ্যার [ বৈশাখ-জ্যিষ্ঠ, ৯৩৭২ ] ভ্রীনীলরতন দেন প্রনরায় বিশেষত দ্বিজেন্্রনাথের ছন্দ 
সচেতনতা সম্বন্ধে সুবিস্তুত আলোচন। করেছেন । 



১৮ | সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ '৭৯ 

সংস্করণের প্রতিবারেই ষথেষ্ট পরিমাণে পাঠ পরিব্িত হয় ।২১ শ্রীভবতোষ দত্ত কার 

আলোচন। প্রবন্ধে বলেছেন ;-- 

“ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্ৃবিকাস নানা কারণেই একটি বিশেষ উল্লেখযোগা বই। এর 
ভাষা ছন্দ দৃহই সেক!লের পক্ষে অপামান্য ছিল। এই ছুই দিক দিয়েই বোধেন্ত্ববিকাস 

দ্থিজেন্্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার মূলে প্রভ।ব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়... 

তাই, আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্রগ্রয়াণের মুলে প্রত্যক্ষ প্রভাব 

যদি কোন কিছুর থেকে থাকে তবে ইঈশ্রগুপ্তের বোধেন্দ্ববিকাস এবং সংস্কৃত 

প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের প্রডাবই ছিল। কিছু বোধেন্্ববিকাস থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ 

ছদ্দসচেতনতা ও ভাষা সচেতনতা লাভ করে থাকলেও মূল প্রবোধচন্্রোদয় নাটকের 

দ্বারাই তিনি বজব্য বিস্তারে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন ।” 

অবশ্য স্বপ্রপ্রয়াণ রচনায় জশদ্বিখাত দুখানি গ্রস্তের প্রভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ 

করেছেন ।২ং 

২৯। দ্র্টবাঃ--জীবনস্থৃতি--রবীন্দ্রন!থ ঠ!কুর, পৃষ্ঠ] ৪৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 

২২। বাংলা সাহিতো রূপকের প্রভাব আলে।চন। প্রসঙ্গে এসম্বন্দে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন শ্রীতবতোষ দত্ত উপরোক্ত প্রবন্ধে, 

প্রিয়নাথ দন প্রিয়পৃষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে মির প্রয়।ণ' [সম্ভবত ১:১৫তে লিখিত) প্রবন্ধে--, 

ওঃ সুকুমার সেন বাংলা সঠিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নিবান কবিতার 

সৃত্রপাত' অধ্ায়ে, কানাই সামন্ত “দ্বি-এক্দ্রনাথের স্বপ্ন প্রয়াণ, [ বিশ্বভারতী পত্রিকা, 

বৈশাখ-আধযাঢ়, ১৩৫২], প্রমথনাঁথ বিশা, ধবাংগার করবি [ ১৩৬৬), বঙ্কিমচন্জ্র 

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শনের | পৌষ, ১২7৯ ] এক সম।গোচন। প্রবন্ধে । 

উপরোক্ত আলোচনা নিবন্ধ এবং শ্রীভবতো!ষ দর্ভের 'কবি ছ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর' 
প্রবন্ধের বলবা থেকে জানা যায় উনশের শতকের বিভিন্ন বূপচশ্রয়ী কাব্য রচনায় 

'ফেয়ারী কুইন", 'পিল্গ্রম্স্ গ্রগ্রেস! ও প্রবোধচন্ত্রোদয়' নাটকের প্রভাব সবিশেষ । 
উল্লেখযোগ্য কাবাগুলি হোলো ১ - 

ক। শিবনাথ শান্জ্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ' [১৮৬৮], খ। বলদেব পালিতের 

রচিভ প্রথম ক্ষীবা 'কাবা মঞ্জরী'ব [ ১৮৬৮] অনেকগুলি কবিতা, গ। রাজকৃষ 

মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনোদ্যান' রূপক কাব্য [১৮৬৮], ঘ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

দ্ুধানি রূপক কাবা 'আশ।কানন' [১৮৭৬] ও 'ছায়াময়ী' [ ১৮৮০ 11 

এছাড়া বহ্িমচন্ত্রের কপালকুণগ্ডল! উপন্যাসের শ্াখান দৃশ্যটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 
কাপালিকের তৃমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'বালীকি প্রতিভা'ও 
প্রসঙ্গত স্মরণী ৮ | 



সংখ্যা ১-৩ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গামুবাদ ১৯ 

একটি কবি স্পেন্সার কর্তৃক পদ্যে লিখিত “ফেয়ারী কুইন' অপরটি বানিয়ান কর্তৃক 

গদ্যে লিখিত 'পিল্গ্রিম্স্ প্রগ্রেস্!। তাই তুলনামূলক আলাচনা প্রসঙ্গে জীদত্ত 

বলেছেন 2-- 

“স্বপ্পতয়াণের সঙ্গে স্থল কাহিনীর [প্রবোধচক্রোদয়ের কাহিনীর মূল কেন্দ্র 

হচ্ছে যুদ্ধ। তারি সঙ্গে শাস্তিও ক্রুণ।র শ্রদ্ধার জন্য বাকুল সন্ধান ] দিক দিয়ে 

এর খুব মিল নেই। কিন্তু প্রবোধচর্রোদয়ে বিশেষত তার অনুবাদে নানা বিচিত্র 

রসের অবতারণা সুন্দর উপভোগাঙার সুষ্টি করেছে ।** পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেমের খ্দ 

প্যালেস বিউটিফুল, 'দি ভাালি গফ হিউমিলিয়েশন,' “দি সেলেশিয়াল সিটি 

প্রড়ৃতি নামঞগ্লি স্বপ্নপ্রয়াণের নন্দনপুর, 'বষাঁদপুর, বিলাসপৃুর প্রড়তি নামকরণরীতির 

সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত । তথাপি, পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস্ স্বপ্নগ্নয়াণের কবিকে প্রতাক্ষভাবে 

প্রভাবিত করেছিল, একথা জোর করে বলা যায় কিনা সন্দেহ। মুরোপে এবং 

এদেশেও স্বাভাবিকভাবেই মধুযুগে রূপকরীতির উদভব হয়েছিল। তাই ছুয়ের 

মধো কোন কোন দিক দিয়ে মিল থাকাও অধশ্র্যের নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্তত 

প্রথাকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের সঙ্গে স্বপ্রপ্রয়াণের 

কতকগুলি মিলও দেখানো যাঁয়। পিলগ্রিম্স্ গ্রশ্রেমের প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা স্বপ্ধপ্রয়াণে 

নেই--এর ঘটনা চরিত্র এবং পরিস্থিতির বিচিত্রতা! উৎসুক কৌতুহলের সৃষ্টি করে। 
এই মিশ্ররসই রসের প্রচ্ছন্ন অথণ্ততা সত্বেও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতো স্বপ্নপ্রয়াণেরও 

বিশেষত । প্রবোধচক্দ্রোদয়ের মতোই এখানেও রাজা রাজসভা এবং পার্খচরদের 

ভূমিকা । বিবেক এবং মহামোহ ছুট প্রতিপক্ষ রাজা, এখানে নন্দনপুররাজ 
আনম্দভূপ এবং বিষাদপুর-রাজ হাহ! তুহু গন্ধর্ব। আনন্দতৃূপের পক্ষে বীররস 

এবং গন্ধররাজের পক্ষে রসাতলপতি ভয়ানক রসের মুদ্ধও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 

বারাণসী ক্ষেত্রে বিবেক এবং মহাঁমোহের সৈন্যদলের মধো যুন্ধের অনুরূপ । 
প্রবোধচন্দ্রোদযের তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চম সর্গ রসাঙ্ল-প্রয়াপ 

তুলনীয় । প্রথমেক্ত নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে তান্ত্রিক বৌদ্ধ কাঁপালিক জৈন প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধর্মমতের রূপক চরিত্রগুলির সমাবেশে কথোপক্থনে এবং স্ুলতায় যে 

নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্রপ্রয়াণের পঞ্চমসর্গে আধিব্যাধি, ভয়ানক রস, 

কাপালিক ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে সেইরকম নাটকীয়তাই সৃচিত।...ঘ্বুই 

কাহিনীর উপসংহারেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি, শান্তি এবং করুপার জয়। স্বপ্রপ্রয়াণে 

কবি কল্পনাকে ফিরে পেয়েছেন, নন্দনপুরে ফিরে এসেছেন, ভয়ানক রস নিহত । 

প্রবোধচন্দ্রোদয়ে মহামোহ পরাভৃত, সৈল্দল নিহত, করুণা ও শাস্তি বিসুঃভক্তির 

কাছে ফিরে এসেছে, বিবেকের প্রবোধোদয় |” 

--এই রিঙ্গেষণ ও সিদ্ধাঙ্থকে অযৌক্তিক বল অন্যায় হবে। 



২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বধ +৭৯ 

বিশ্বনাথ হ্যায়রত্ব রচিত।- 'প্রবোধচজ্দ্রোদয়? 

আঙ্গোচ্য গ্রন্থের আখ্যা-পক্জটি নিয়রূপ £-- 

প্রবোধচন্দ্রোদয়। কাব্য কোমুদী এবং কৃষ্ণকেলি প্রণেতা কাদিহাটা নিবাসি ৬বিশ্বনাথ 
স্যায়রত্র প্রণীত কলিকাতা জি. পি.রার এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। কলুটোলায় 

নম্বর ৬৭ এমামবাড়ী লেন, বেন্টিং স্্রীট। শকান্দা ১৭৯৩। একটাকা মাত্র । 

আখ্যা-পত্র থেকে এবং ডঃ সুকুমীর সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের [দ্বিতীয় 
খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ ] ৪৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট থেকে জান! যায় বিশ্বনাথ শ্যায়রত্ব ছুখানি 

কবিতার বই রচনা করেন--'কাব্য কৌস্্দী' ও 'কৃষকেলিকল্পলতা' ৷ 

আখ্যাপঞ্জের পরপৃষ্ঠায় “বিজ্ঞাপন'-এ গ্রস্থপ্রা্ডির স্থান নির্দেশ করে বঙ্গা হয়েছে 
“এই পুস্তক মোং হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যক্পের ডিসপেন্সরিতে এবং কলিকাতা 

কসাইটোঙল! এমামবাড়ী লেন নম্বর ৬৭, জি. পি. রাপ্ধ এণ্ড কোম্পানির প্রেসে বিক্রীত 

হইতেছে । যাহার ইচ্ছা হয় উজ স্থানে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।” 

্রন্থখানি 'ত্রীমুক্ত বাবু কৃষ্ষকমল ভট্রাচাধ্য বি, এ, মহাশয় সমীপেষু,_সানুনয় 
মিবেদন" সহ উৎসর্গ করে অনুবাদকের দুই প্রত্য অনুষাদক ও তার অনুবাদক প্রসঙ্গে 

বলেছেন ৫ 

“আমাদিশের পিতা ৮বিশ্বনাখ ল্যায়র্ধ মহাশয়, আীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিত, সুপ্রসিদ্ধ, সংস্কৃত 
নাক দুষ্টে সন ১২৪৬ সালে এই গ্রন্থ প্রপয়ন করিয়া অল্পকাল পরে লোকাশুরিত হয়েন, 

এজন তাহার জীবিতাবস্থায় ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়নাই। সকল বিষয়ে সুযোগ ন! 
হওয়ায় আমরাও এই ৩১ বংসরের মধ্যে ইহা! প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে 

ইহ! মুদ্রিত করিয়া, বছুগ্ুণবিশিষ্ট কোন উপযুক্ত ব্যক্তির করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছ! হওয়ায়, 

এই গ্রন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। প্রবোধচজ্জ্রের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি 

থাকে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা । 

 গ্রন্থখানি মুদ্রিত -হুইয়ার সময় প্রুফ সংশোধন বিষয়ে আপনি যথেষ্ট প্রিশ্রম 

করিয়াছেন, এতএব ইহ. বল বাহুল্য যে আমরা তজ্জন্য আপনার নিকট বিশিষ্টরূপে 

বাধিত রহিলাম। বশক্দ্রদ জ্রীশরচ্ন্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচক্দ্রবন্দে)াপাধ্যায়। কাওড়া 

১লা। আমষাঢ ১২৭৮ সাল।” 

উৎসর্গ পত্রের পরপৃষ্ঠায় বাংল পয়ারছন্দে ছয়পৃষ্ঠ| ব্যাপী 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 
সংক্ষেপ বিবরণ? লিপিবন্ধ আছে। ষষ্ঠ অঙ্কে ১২৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত 
হয়েছে। ফ্ুরপদগ্ডলি কবিতায় এবং সংলাপগ্লি গদ্যে লিখিত হয়েছে। এছাড়া মাঝে 

মাঝে গানও জাছে। নট-নটী, মঙ্গলাচরণ ইড্যাদি সহ নাম্দীপাঠের পর প্রথম অঙ্কের 

নাটকীয় ঘটনা সূরু হয়েছে যখাযখভাবে। দৃশ্তবিভাগ থাকলেও দৃষ্তাঙ্ক বপিত হয় নি। 

মুল সংস্কৃত নাটক এবং আত্মতত্বকৌ মুদীতে ছটি অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে __. 



সংখা ১-৪ গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ২১ 

১। বিবেকোদ্যম ২। মহামোহোদ্যোগ ৩। পাষগুবিড়ম্বন ৪1 বিবেকোদ্যোগ 

৫। বৈরাগ্যোংপত্তি ৬ প্রবোধোংপত্তি। আলোচা অনুবাদকমে অঙ্কগুলির নামকরণ 
নিযরূপঃ-- 

১। রঙ্গতৃমি মানবপ্রকৃতি_-সংসারাবতার নামক প্রথমাস্ক। 

২। রঙ্গভূমি বারাপসী-_ -- 

৩। রঙ্গভৃমি বারাণসী সন্নিধান--পাষণুবিড়স্বন নামক তৃতীয়ান্ক। 

৪1 রঙ্গভমি তীর্থস্থান__বিবেকোদ্যোগ নাম চতুর্থাঙ্ক। 

৫। রঙ্গভূমি বারাপসী চক্রতীর্থ__বৈরাগ্য সমাগম নামক পঞ্চমঙ্ক। 

৬। রঙ্গডূমি বারাপসী--জীবম্মৃক্তি নামক ষষ্ঠাঙ্ক। 

আলোচ্য গ্রস্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেনৎ৩ 2-- 

“ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশে লেখা না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই 
উনবিংশ শতান্দের মাঝের দিকে বাঙ্গালায় নাটক-্াদের রচনার সুত্রপাত হইয়াছিল | 

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বিশ্বনাথ শ্থায়রত্র অনুদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই এই 

ধরণের প্রথম লেখা [ রচনাকাল ১২৪৬ সাল, প্রকাশ ১৮৭১৯] । বিশ্বনাথের অনুবাদে 

নাটকের প্রাচীন ঠাটব্জায় আছে। আরস্তে পয়ারে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। 

শ্লোকগুলির পদ্য অনুবাদ যথাসপ্তব মৃপানুগত। সংলাপের গদ্য অংশের ভ(ঘ৷ প্রাচীন ধরণের 

হইলেও উতকট নয়। তোটকছন্দে একটী গান এবং জয়দেবের ছন্দে একটী স্তোত্র আছে।” 

গ্রন্থের প্রারস্তে 'এই নাটকে পরমাত্বার বংশাবলি যেরূপ কজিত হইয়াছে তাহার 

বিবরণ, [ প্রবৃতি পক্ষ ও নিবৃতি পক্ষ সহ] এবং 'নাট্যা ল্লিখিত ব্কিগপের নাম' [ গুরুষ ও 

স্ত্রী) উল্লিখিত হয়েছে। 

এবার অনুবাদের নমুনা স্বরূপ তৃতীয়াঞ্কের অংশবিশেষ [রঙ্গভ্বমি বারাণসী সঙ্গিধান 

শাস্তি ও করুণার প্রবেশ ] উদ্ধাত কর] যাক £-- | 

শান্তি [ সজঙলনয়নে, সকাতরে ] হায়! আমি মাতৃবিচ্ছেদে কাতরা হইয়াছি, এক্ষণে 

কোথায় গিয়া মনের তাপ নিবারণ করিব। ওগো মাতা শ্রদ্ধা]! তুমি কোথায় 

আছ, 'একবার দেখা দেও। হায়! আমি এখন কোথায় যাই, কোথা গেলে 

জননীর সাক্ষাৎ পাইব। 

মুনির আঞ্জম গিরি, . শয়া গঙ্গা গোদাবরী, 

বারাণসী বৃন্দাবন ধাম । 

আমারে লইয়া সঙ্গে, থাকিতে পরমরঙ্গে, 

সব্বদ। নিতে রাম নাম! 

২৩. বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা 
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আজ সেই শ্রদ্ধা তুমি, গিয়াছ পাষগুভ্ভুমি, 

যবনের গৃহে যেন ধেনু। 

না জানি আছ ক্যামনে, ক্যামনে ধাচ জীবনে, 

কি প্রকারে রক্ষা পায় তনু ॥ 

সথি করুণ।! আমি বোধ করি তামার জননী শ্রস্থা,। আমার বিচ্ছেদে প্রাপত্যাগ 

করিয়াছেন। যেহেতু, 

আমায় না৷ দেখে শ্রদ্ধা ম্লান নাহি করে। 

না করে ভোজন আর নাহি হে ঘরে ॥ 

আমার বিচ্ছেদে শ্রদ্ধা মরেছে নিশ্চয় । 
কিম্বা পাষণ্ডের হাতে জীবন সংশয় ॥ 

এক্ষণে শ্রদ্ধার ব্যতিরেকে শান্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র | প্রিয়সথি ! তুমি 

আমর জন্য শীঘ্র চিতাশযা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া 

অবিলম্ষে শ্রদ্ধার সহচারিপী হইব। 

_ অনুদিত গদ্য ও পদ্যাংশের [জ্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত ] সহ্জতা, স্বাভাবিকতা ও 

নাটকীয়তা লক্ষণীয়। 

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকণ বা গ্রস্থাদিতে 

পাওয়া যায় না। 

আভ্তানাথ বিস্তাভূষণের 'অবোধচজ্জোদর নাটক' 

গ্রন্থের আধ্যা- পত্রটি নিম্নরূপ 2 র 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকমূ। শ্রীআদ্যানাথ বিদ্যাড়ৃষপ কৃতীনুবাদসমেতম্ 

আীগোপালচন্দ্র দাস দত্বেন প্রকাশিতম্। কলিকাতা রাঁজধান্যাং ৩৩ 
সংখাক নুতন চিনাবাজারস্থ যন্ত্রে শ্রীরাধিকাঁচরণ দাসেন মুদ্রিতম্ । 

সন ১৩০০ সাল । মুল্য ১০ টাঁক1। 

আখ্যা-পত্রের পরপৃষ্ঠীয় 'পরদ্ঃখবিধুর পরোপকারব্রতনিরত প্রশাস্তচেতাঃ প্রতৃত মাজিত 

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পরম পৃদ্থ্যপাদ সার্থকনামা শ্রীম্ক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু 

সবিনয়নিবেদনমদং'স-বলে গ্রস্থখানি 'একান্ত অনুগত' হিসাবে শ্রী গোপালচন্দ্র হয দত 

উৎসর্গ করেছেন শিবপুর ৩৬নং ক্ষেত্রমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেন থেকে। 

“এই পুস্তক ৩৬নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধায়ের লেন শিবপুর হাঁওড়া, ও ৪নং 

কমাণিয়াল বিল্ডিংস্ কলিকাতা, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস দত্তের নিকট পাওয়া যায়। মূ ১০ 

দেড় টাকা”- গ্রন্থের শেষে একথা কতটি মুদ্রিত আছে । 

অনুবাদের উদ্দেন্ত ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের বিজ্ঞীপন-এ বলেছেন ঃ 



সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচল্দ্োদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ২৩ 

“সংস্কৃত গ্রবোধচক্দ্রোদয় নাটক অতি প্রাচীন গ্রস্থ। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ত মিশ্র ইহার প্রণেতা । 

গ্রন্থকার এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি রচন! করিয়া আপনার পাণ্ডিতা বৈচক্ষণ্য ও অসাধ।রণ 

কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভাবসকল সুললিত ভাষায় প্রকাশ 

করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহা অতিশয় দৃব্ধহ ও সাধারণের ছর্বেবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

টিকার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রস্থের অধ্যাপনা ও অধ্যাপক মহাশয়দিগের অনায়াস সাধা 
নহে । দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার টাকাকর্তা ও তাদৃশ পটু নহেন। বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশ না 

করিলে টীকার ভাবার্থসকল বুঝা যায় না । এই সকল কারণে এতাদ্ুশ আদরণীয় গ্রন্থের 

তাংপর্ষ্য বা প্রতিপাদ্যের সহিত সাধারণের পরিচয় নাই । সাধারণকে ইহার তাংপর্য্যার্থ 

বুঝাইয়৷ দিবার নিমিত্ত পুর্বে দুই তিনজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত এই নাটকের বাঙ্গাল! অনুবাদ 

করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারাঁও তাহাতে সম্পূর্ণদপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহ 

দেখিয়া আমার ভূতপৃব্ব প্রিয়তম ছাত্র ও পরমহিতৈষী প্রতিবেশী শী গোপালচন্দ্র দাস দত্ত 

এই নাটকখানির সমূঙ্গ সরল বাঙ্গাল। অনুবাদ প্রকীশ করিতে কৃতসংকপ্প হন। সেইহেত 

আমি অনুবাদকার্ধ্য নির্বাহের নিমিত্ত তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ ও অপিত ভার হইয়া এই নাটকের 

সরলভাষায় বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম । মূলের সহিত অনুবাদের মিলন রাখিবার নিমিত্ত 

ও প্রকৃতভাব সাধারণের নিকট প্রকাশ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । এক্ষণে এই 

অনুবাদ কোনও অংশে মুপাংশের তাৎপর্য বোধের সাধক ও পাঠক মহাশয়গণের হাদয়গ্রাহী 

হইলে আমরা উভয়ে [ অনুবাঁদক ও প্রকাশক ] আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব এবং 

আমাদিগের সমন্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইবে । শ্রী আদ্যানাথ শশ্মা শিবপুর সন 
৩০০ সাল ২০শে পৌষ 1” 

ষ্ঠ অঙ্কে নাটক সমাণ্ড ৷ ছয় অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১। মানবপ্রকৃতি 

২। বারাপসী ৩। বারাণসী সন্গিধান ৪1 তীর্থস্থান ৫। বারাণসী চক্রতীর্থ 

৬। বারাণসী। 

গ্রন্থের প্রথমে মূল সংস্কৃত নাটকটি [ সম্পূর্ণ] বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে এবং তারপর 

৮১ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। অনুবাদকর্শা মোটামুর্টিভাবে যথাবখ হলেও 

স্থানে স্থানে সংক্ষেপিত । এবার যথাযথ অনুবাদের নমুনাস্বরূপ নান্দী অংশের সৃত্রধারের 

উক্তি দৃ'নস্বর ক্লোকটির [ “অন্তর্নাড়ী নিয়মিত.....*চন্দ্রার্ধমৌলেঃ' ] বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা 

যাক ৫-- 

_ যাহা চক্দ্রার্ধমৌলির ধ্যানাবস্থায় চার শরীরাভাস্তরস্থ সৃযুয়া__নাড়ীতে নিয়মিত 

বাস্ুদ্ধার ব্রন্গরন্ত্র পর্যন্ত গামী, যাহা শান্তিগুণবিশিষ্ট মহেশ্বরের চিত্তে ধাঁনবশত; জায়মান 

পরমানন্দে সতত পরিব্যাপ্ত এবং যাহা পরমযোগী সদানন্দের ললাটনেত্ররূপে সৃষ্পহ্ট 
ব্যকজীভৃত, সেই জগদ্ধ)াপী ক্রঙ্গান্বরূপ জ্যোতিঃ সবেবণাংকুষ্ট পদার্থ, তাহাকে প্রণাম । 

__সাধুগন্যে রচিত উপরোক্ত অনুবাদে 0 মঙ্গলাচরণের স্বাভাবিক নাটকীয়তা 
কিছুট। ছানি ঘটিয়েছে । 



২৪ সাহিত্য-পন্নিষং-পত্রিক! বর্ষ *৭৯ 

কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদের নমুনা স্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ [ তৃতীষ়াঙ্ের 

প্রারস্ত-_রঙডৃমি বাঁরাণসী সঙ্পিধান__শান্তি ও করুণার প্রবেশ । সংস্কৃত নাটকের "ততঃ 

প্রবিশতি শান্তি; করুপাঁচ থেকে মুক্তাতন্ক-.....ক্ষণার্ধমপি জীবতি' ইত্যাদি ক্লোকের পর 

“তদবিনা শ্রহ্গয়!......সহচরী ভবামী' গল্যাংশ পর্য্যত্ত ] এখানে উদ্ধাত করা হোলো 2 

শান্তি। [সজল নয়নে] ওগো মা! মাশো! তুমি কোথায় আছ, আমাকে 

প্রত্াত্তর দাও। হে মাতঃ প্রদ্ধে। তুমি সিদ্ধাশ্রমে, পর্ধবতপ্রেণীতে, প্রধা দেবালয়ে ও 
অবিজ্রাপ্ত তপোনিষ্ঠ বৈখানস সমীপে থাকিয়া প্রীতিলাভ করিতে; হায়! হায়! এখন 

চণ্ডাল গৃহাগত কপিলাগাভীর ন্যায় পাষণ্ড হস্তগত হুইয়া কিরূপে গ্রাথধারণ করিতেছ | 

অথবা যখন তুমি আমাকে দেখিতে না পাইলে স্নান কর না, আহার কর না, নিদ্রা যাও 

না, অধিক কি, আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও জীবিত গাঁকিতে পার না, তখন ভোমার 

জীবনেয় আশ। করা বৃথা । অতএব শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে শাস্তির জীবনধারণ কেবল বিভম্বনা 

মান্। সি করুণে। তুমি আমার জ্তম্যা শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি অবিলম্বে 

সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া মাতা শ্রদ্ধার সহ্চারিণী সই । 

_অমুবাদকর্ম সহজ এবং স্বাভাবিক হওয়ায় সংলাপের নাটকীয়তা মোটামুটিভাবে 

বজায় আছে। তবে, অনুবাদকর্ে যে স্থানে স্থানে পরিবর্জন ও পরিমার্জন [ মূল থেকে ] 

সাধিত হয়েছে তা বোষা যাঁয় পূর্যবতী অনুবাদক বিশ্বমাথ শ্যায়রত্র কৃত গ্রন্থের আলোচ্য 

অংশের অনুবাদ কর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে । 

জ্যোভিরিজ্ানাথ ঠাকুরের 'প্রবোধচজ্ঞোদয় নাটক, 

জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯-১৯২৫ ] অনুদিত আলোচ্য গ্রন্থটি সর্যগ্রথম মুদ্রিত হয় 
২৪শে মার্চ ১৯০২ খৃষ্টাবে [ ১৩০৮ সাল ]। পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 

জ্যোডিরিজ্্রনাথ গ্রন্থাবলীতে নাটকটি স্বানলাভ করে । আরও পরে [ ১৩৩৮ ] কজকাতার 

সাশ্বাল এণ্ড কোং এ গ্রন্থট পৃনম-দ্রিত করে প্রকাশ করেন। 

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বা বসৃমতী সংস্করণের [জ্যোতিবিজ্্রনাথ গ্রন্থাবলী] গ্রন্থে 

অনুৃবাদকের কোন 'তবমিকা' 'বিজ্ঞাপন' বা অবতরণিক! জাতীয় কোন কিছু লিপিবদ্ধ 

হয়নি_-সাল্তাল কোং প্রকাশিত গ্রন্থেও তেমন কিছু নেই। ফলে অনুবাদের রীতি 
যা উদ্দেস্ সম্বন্ধে লিখিতভাবে কোন কিছু জানাযায় না। তবে, জ্যোতিরিজ্দ্রনাথের 

অন্ধাপ্ত অনুবাদের সকার আলোচ্য অনুবাদকর্মও যথাযথ এবং মৃলানুষায়ী_একথা 

নিঃসন্দেহে বল চলে । 

নমুনাস্বরূপ নান্দীর ছু'নদ্বর প্লোকটির [ 'অন্ত্নাড়ী.“*চন্দ্রার্ধা মৌলেঃ ] বঙ্গানুবাদ 

জানে উদ্ধৃত করা যাক $-. ৩৩১১/৩।ছ ৩০. ২,৪১০) 



সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গাম্ুবাদ ২৫ 

অস্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ুযোগে যাহা উঠে 

ব্রহ্ম রন্জ করি অতিক্রম, 

শান্তি-প্রিয় আত্মা মাঝে প্রপাচ-আনন্দরূণপে 

সহসা যা হয় উম্মীলন, 

অর্ধেন্্-শেখর সেই যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে 

- নেত্ররূপে যাহার উদয়, 

সেই সে জগদ-ন্যাপী | অন্তরন্থ-জ্ঞান-জ্যোতি 

-হউকঠতাহার জয় জয়। 

স্থিতীয় নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের প্রথমাংশেব বঙ্গানুবাদই উদ্ধত করা হোলো £- 

শান্তি। [সাশ্রুনয়নে ]-মাগেো ! মাগো কোথায় তুমি, উত্তর দেও। 

কুরঙ্গ আতঙ্কহীন 

যে কাননে সতত বিচরে 

যেসকল শৈল হতে 

নিঝরিণী অবিরত ঝরে, 

প্রপ্যালয়-যেথা থাকে 

তপস্থী সন্নাসী সাধৃ-্যতি 

সেই সব স্থান তব 

ছিল যে গো সাধের বসতি:) 

_হাঁয় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-্পত 

কপিল গাভীটির মত 

কেমন করিবে মাগো জ্লীবনধারণ বঙ্গ 

পাবণ্ডের হয়ে হস্তগত 

অথবা হায়! তার জীবনের আশা করাই বৃথা/ঃকেনন! £-_ 

মোরে না দেখিয়া যেগো.: না করে আহার স্ান 

না! করে শয়ন, 

আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা র না করিবে ক্ষপমাত্র 

জীবনধারণ। 

-স্জনুবাদ কর্ম, যথাবখ, সহজ, স্বাভাবিক ও নাটকীয় ব্ঞ্জন। ধমা:। প্রসঙ্গত, বলাবাহুলা 

ষে তুলনামলক বিচারে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সমস্ত অনুবাদকর্মেরঠমধ্যে জ্যোভিরিজ্্রনাখের 

অনুবাদ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদালাতৈর *যোগ্য। 
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£খের বিষয় জ্যোতিরিজ্রনাথের অনুদিত গ্রন্থটি কখনও কোথাও অভিনীত হয় নি। 

আরও দ্বঃখের বিষয়, যে প্রবোধচক্দ্রোদ নাটক প্রায় একশোবছর ধরে বিভিন্ন 

মৌলিক রচনায় প্রেরপাস্বরপ হোলে! তার একটি বঙ্গান্ববাদিত গ্রস্থেরও কোন 

অতিনয়ানৃষ্ঠান কোথাও সম্পন্ন হয়নি [ বোধেন্্ববিকাশের অভিনয়ানুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট 
সংবাদ কোথাও পাওয়া যায়নি__জ্যোতিরিজ্্রনাথও রবীন্দ্রনাথের জীবনন্থতিতে অভিনয়ের 
জন্য মহড়ার উল্লেখ আছে ]। ও 

সাতিতা-সাথক চারিত মালা 
(বলীয্ সাহিত্য সাধকগণের জীবনীও রচনাবলীর পরিচয় ) 

১ম-_-১৯শ খণ্ডের মোট মূল্য ৯০.০০ টাকা 
পৃথকভাবে ১৯১ খানি পুস্তক এবং প্রত্যেকটি খণ্ডও বিক্রীত হয় । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 

১৪৩।১ আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
কলিকাতা-৬ 

(ফোন ১ ৩৫-৩৭৪৩ ) 



অকিঞ্চন চক্রবর্তীর গঙ্গামঙ্গল, 

প্রণৰ রায় 

মেদিনীপুর জেলার খাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদাপরগণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর 
নাম সাহিত্যের ইতিহাসে আজও বিশেষ পরিচিত নয়। সম্প্রতি এই কবির মঙ্গলকাবোর 
কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি ধাটাল অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে । (কবি অকিঞ্চন অঙ্টাদশ 
শতকের প্রথম দশকের কবি রামেশ্বরের সমসামস্সিক ও দেশবাসী ছিলেন। তাহার 
“ণ্ডীমঙ্গলে'র একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন ১৩৬০ সালে 'সাহ্ত্যি পরিষং পক্ত্রিকা'র 
(৬০ বর্ষ) প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্ত “গঙ্গামঙ্গল' কাব্টটির আলোচনা 

আজ পর্যযস্ত কোথাও পাওয়া যায় না। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে অকিঞ্চনের এই কাব্যটি 

আজও অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত থাকিলেও অষ্টীদশ শতকের সপগ্ুম দশকে রচিত এই কাবাটির 

আলোচনা অপরিহার্ষ্য । 

অকিঞ্চন চক্রবর্তী অঙ্টাদশ শতকের প্রথম দশক কা তৎপূর্বববর্ভা সময় হইতে সপ্তম দশক 
পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার *চণ্তীমঙ্গল' পুথিতে যে রচনাকাজের 

উল্লেখ আছে তাহাতে জানা যায় কবি এই কাব্যের কালকেতৃ উপাখ্যানটি ১৬৪১৯ শকাব্দ ব 
১৭১৯ শ্রীষ্টাব্সে রচন। করিয়াছিলেন । সদাগর উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছিল ১৬৫১ শকাষ্ 

বা ১৭২৯ শ্রীষ্টান্সে ।৩ গঙ্গামজল কাব্যটি জায়তনে ক্ষুত্র এবং ইহ! ভারতচজ্রের 

'অল্লদমঙ্ষলে'র প্রায় চব্বিশ বংসর পরে বাগুলা ১৯৮৩ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল । 

অকিঞ্চনের গঙ্গামঙ্গল পুঁতির পত্রসংখ্য মাত্র উনিশ । পত্রগুলি তুলটকাগজের। উহাদের 

ফোন কোনটি দোর্ডাজপত্রে লিখিত । পুঁথিটির দ্বইটি অংশ আছে। প্রথমটিকে পূর্বাংশ ও 

১) “কবির দ্বিতীয় পৃত্র রামর্টাদের বর্তমান বংশধরগপ বর্তমানে খবাটাল মহকুমার 
বেঙ্গরালগ্রামে বাস করেন । গুঁথিগুলির জন্য লেখক শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তণর নিকট 
কৃতজ্ঞ । | | 
২) বামে বিধু কলাপুর্ণ বেদে বিদ্ধ (7) রয় । ৩) বাপে বিধবু বিরাজে বামেতে বিধুকল' 

মিথুনে মিহিরস্থিতি দিনে মুনিজয় ।। শর সুধন্ঠা করা কণ্ঠে রত্রমালা ॥ 

শঙ্করীর সঙ্গীত সে শকে হৈল্য সারা ।” শঙ্করীর সঙ্গীত সে শকে হৈল্য সার11” 
[ বিধুকুলা পুর্ণ «১৬ বেদ -.৪ বিধু ৮ ১-৮১৬৪১ [বাণ**৫ বিধু-্১ বিধুকলা -* ১৬ 
আবার বিশ্ব "৯ কলা পূর্ণ ১৬ বেদেবিধু "৫ | | সি ১৬৫৯ 

ৰা. ৯১৬৫ সাল ধরিলে কম্টকজন হয়] আবার বিধু-১ কল! ১৬ বাশেবিবু 
বা ১৯৬৬ সাল ধরলে কম্টকজন! হয়]. 



২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ '৭৯ 

স্থিতীয়টিকে উত্তরাংশ বলা যাইতে পারে। গুব্বীংশে দশটি ও উত্তরাংশে নয়টি পত্র 

আছে, পত্রগুলির প্রত্যেকটি দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। কয়েকটি দোডাজ পত্রও আছে । দোডডাজ 

পত্রগুলির ভিতরের দিকে কোন লেখা নাই। পুবর্বাংশ ও উত্তরাংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

লিখিত । প্রতি অংশের শেষভাগে প্রহেলিকার মাধ্যমে কবি রচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন ।' 

পৃবর্বাংশের রচনাকাল বাঙল। ১৮৮১ সালের ৭ই চেত্র। প্রহেলিকাঁটি নিষ্নপ্লপ__ 

“বসুতে বিরাজে বিধু বামে বাণেশ্বর । 

মীনেতে মিহির মহোদধি যে বাসর ॥। 

পুরাণ প্রসঙ্গ পৃণ্যদিনে হৈল সারা। 

পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিমুফের ধারা 1” ( পুবর্বাশ পত্র ৯০ পৃঃ২) 
উদ্ধাত অংশটির অর্থ এইরূপ £ বসুন.৮ বিধু-৯$ বসুতে বিধু বিরাজ করিলে ৮ হয়। 

তাহার বামে 'বাণেশ্বর' অর্থাং বাণেশ্বরে'র অর্থ 'রাদ্র' ধরিলে ১১ হয়। এইভাবে ৯১৮১৯ 

সাল ব1 ১৭৭৪ জ্ীষ্টাব্ পৃরর্ষাংশটর রচনাকাল বুঝা স্নীয়। প্রহেলিকায় শকের উল্লেখ না 
থাকায় বঙ্গাব্দ বুঝিতে হইবে । মীনেতে মিহির »চৈজ্বমাস, মহোদধি-৭। তাহা হইলে 

তারিখ ঈীড়ায় ৭ই চৈত্র, ১১৮১ সাল। উত্তরাশের রচনাকাল কবি আরও স্পষ্টভাবে 

উল্লেখ করিয়াছেন। অংশটির নবম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কাব্যসমার্তি করিতে গিয়া 

কধি বলিয়াছেম-_ ৃ 

সুরধনী সঙ্গীত। সুধার সম! ধারা । 

তারিণীর মঙ্গল ভিরাশি সালে সারা ॥ 

জাষাঢের একুষ্যা অহর অবসানে । 

অকিঞ্চন কবীজ্র ভ্রান্মাণ রস ভপে।।” 

ই! হইতে জানা যায় কবি ১১৮৩ সালের ২১শৈে আষাঢ় দ্িিবাবসানে কাব্যটির এই 

অংশে রচনা সমাপ্ত করেন। সমগ্র কাব্যটি বর্দঘমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের রাজ/কালের 
প্রারস্তে রচিত হইয়াছিল পুথির মধ্যে তে্স্চন্দ্রের উল্লেখ আছে। কবি তেজচ্চন্দ্রের 

প্রশস্তিতে বলিয়ীছেন-_- 

“মহারাজা তেজশ্চজ্ বর্ধমণনে যেন ইন্দ্র 
পৃর্থিবীপালনে যুধিটির । 

প্রতাগে প্রচণ্ড রবি সভাতে পণ্ডিত কবি 
ক্ষেত্রিয়নন্দন রপধীর ॥। 

নিবাস তাহার দেশে গঙ্গার মঞ্জল ভাষে 

কী ত্রাজ সুবিদ্বান্।* (উত্তরাংশ প্র ৮গৃঃ ১) 

তেজচ্চজ্রের পিতা তিলকচন্ত্র ১৭৬৯ শ্রীষ্টাো পরলোকর্মন করিলে তেজন্চন্্র ১৭৭০ 

পইটাধে রাঁজালাত করেন। ১৭৭৬ ভ্রী্টা্ পর্যন্ত তিনি রাষ্ছাতার পরিচালনা কারন । 
ইহার পর কিছুকাল শাসনকার্ধ্য তাহার জননীর হৃন্তে যায়। অকিঞ্চন তেজশ্চজের 



সংখ্যা ১- গঙ্গামজল ২১ 
রাজ্যকাঙগের প্রারস্তেই 'গঙ্গামঙ্গল' রচন৷ সমাপ্ত করিয়াছিলেন । তেজশ্চন্দ্র ১৮৩২ খ্রীষ্টা্জ 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্ত কবি সম্ভবতঃ ইহার অনেক আগেই পরলোকগমন করেন । 

পুথির সহিত প্রাপ্ত প্রাচীন নথীপত্রের সাহায্যে ইহা অনুমান করা যায়। 

“গাজা মল” ও “চণ্ডীম্গলে” কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানাযায় 

অকিঞ্চন বরদা পরগণপার আটখরা নিবাসী প্ুরুষোত্তম চক্রবর্তীর (মিশ্র) পৃত্র ছিলেন। 
তাহার মাতার নাম ছিল গঙ্গা দেবী ও পিতামহের নাম হরিহর আচাধ্য। কবি কাশ্যপ 

গোত্রীয় ছিলেন । তাহার জ্যেষ্ট-ভ্রাতীর নাম ছিল গোবর্ধন, তিন প্ত্জের নাম রামদ্বলাল, 

রামচন্দ্র ও শিবানন্দ এবং এক কন্যার নাম ছিল পার্ববতী। নিগ্নোদ্ধত ভনিতাসম্বহে কবির 

আত্মপরিচয় জান। যায় £ | 

(১) «বিপ্রকূলোতপতি আটঘরাস্থিতি 

ঠাকুর পুরুযোত্তম । 

তাহার নন্দন কবান্তর ব্রাঙ্গাণ 

রচে কাব্য মনোরম 11” ( চত্তীমঙ্গল ) 

(২) শ্্রীহরি মিশ্রির সত রাধাকান্ত পদে রত 

পুরুষোতম মিশ্রি ঠাকুর । 

তাহার নন্দন কহে গঙ্গাপদ সরোকুছে 

শ্রবণে পাতক যায় দুর ॥।” (গঙ্গামঙ্গল পত ১৬ পৃঃ ১) 

(৩) “শ্রীমতী গঙ্গার সৃত ব্রন্মরূপপদে রত 

রামনামে সদা কুত্বহল। 

চণ্ডিক করিয়া ধ্যান দ্বিজ্জ অকিঞ্চন গান 

মনোহর নুতন মঙ্গল 1” ( চণ্ডীমগ্ডল ) 
(৪) “গুপ্যবান্ কৃতকীপ্তি পুরুযোত্ম চক্রবর্তী 

াঙ্থীর নন্দন গোবর্ধন । 
তাহার অনুজজজন চক্রবর্তী অকিঞ্চন 

| বিরচিল। চণ্ডীসন্কীর্তন ॥” (চণীমঙ্গল) 
(৫) “শ্রীরামদূলালে রামচন্দ্রে শিবানন্দে। 

কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গা পদত্বন্থে ||? ( গঙ্গামঙ্ছল ) 
(৬) “কবীজ্জ করিল।-কাব্য বস্তপের বংশ 11? ( চণ্তীমঙ্জল) 

গল্লামক্গল পৃথির প্রান সব ভণিতায় অকিঞ্চন কবীন্দ্র উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন | 

নিয়ের ভপিতায় কবি নিজেকে “কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন' বঙ্গিয়া অভিহিত করিয়াছেন-_ 

শতক্রপাপিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ । 
রষ্টিঙ্যা' কবীন্ত্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন 1? 

এই উপাধিটি কবির যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাহাতে সন্দেহ লাই । কবির গুণমুগ্ধ তংকালীন 
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ব্রাঙ্মণসমাজ কবিকে যে এই উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন কবি সে বিষয় 

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়? বলিয়াছেন-_ 

“শ্রবণে সখের ধাম কবীন্দ্র উপাধি নাম 

রাখিলেন সমূহ ব্রাল্গশ।” ( চণ্ডীমঙ্গল ) 

মনে হয় *চণ্তীমঙ্গল” রচনার পুবের্বই কবি এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

অকিঞ্চন 'গঙ্গামজলে+র পুব্বীংশের নাম গঙ্গা বন্দনা”৪ ও উত্তরাংশের. লাম 'গঙ্গামঙ্গল' 

বলিয়া উল্লোখ করিলেও ইহা মঙ্গলকাব্যের ম্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাল, বা অংশে বিভক্ত । কিন্ত 

সমগ্র কাবাটি পর্যালোচনা করিলে ইহাকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। 

পৃবর্বাংশটি ক্র ্দ্র তেরট অংশে বিভক্ত । প্রধানতঃ ব্রপ্গবৈবর্তপুরাণ অবলম্বন করিয়া 
কবি এই অংশ রচন। করিয়াছিলেন। সংস্কৃতপ্ুরাণের আগ্গিতি যেমন প্রায়শ £ শৌনকাদি 
মুনি প্রশ্নকর্তা ও সৃত বক্তা সেইরূপ এই কাব্যেও পুরাণের এ্ঁই রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে । 
কবি বলিয়াছেন-- - 

“শৌনকাদি সম্ভাষণে সৃত তপোধন। 

গতিদাত। গঙ্গার গুণের কথা কন ।। 

বণিলেন ব্যাস ব্রন্মবৈবর্তপুরাণে। 
যে কথা জৈমিনি জিজ্ঞাসিল্যা ছ্বৈপায়নে 1।% 

এই অংশের শেষে কবি আবার বলিয়াছেন-_ 

“বলিবেন বাল্সীক বিস্তার রামায়ণে। 

ভাগীরথী ভঁতলে ভাসনা যে কারণে ।। 

ব্রক্মবৈবর্তের মতে ব্রক্মার প্রসঙ্গে । 
সৃতমুখে শোৌনকাদি শুনিল সুরঙ্গে |” 

পুব্বাংশের আরপ্তে দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে গঙ্গাবন্দনা ও উভয় অংশে বর্ণিত উপাধ্যনসমহের 

অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। ইহার পর গঙ্গার উৎপত্তি, ব্রন্মাকে মোহিনীর অভিশাপ ও 

অভিশাপ খণ্ডের জন্ম শিবের গানে বিমু্র দ্রবীভবন ও ব্রহ্মার শাপমুক্তির কাহিনী বণিত 
হইয়াছে) ' ব্রক্মবৈবর্তপ্ুরাণমতে কাহিনী রচন। করিলেও কবি তাহাকে প্রয়োজনমত 
পরিবপ্তিত ও নূতন করিয়া লইয়াছেন। মহোদধিমন্থনকালে সুধা কুস্ত লইয়া! দেব-দানবের 

মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে বিশ্ক্র মোহিনীবেশে দৈত্যছলন। ও তংকর্তৃক ত্রন্মার দপসর্ণ এই 
অংশে নূতন বর্ণনীয়্ বিষয়। ব্রক্মবৈবর্তপৃরাণের শ্রীকৃষজস্গাথণ্ডের একত্রিংশ অধ্যায়ে 

মোক্ছিনীর যে উপাখ্যান দেওযা। আছে সেখানে তাহাকে হর্গের নর্ভকীক্ষপে উল্লেখ কর 

৪ গঙ্জাবন্দনার আরস্ভ নিম্নরূপ ঃ 1 

«“অফ্টাজজপ্রণতি হয়ী বন্দ গঙ্গা দ্রবমস্বী 

সুরেস্্রী জিলোকতারিপী 1” ইড্যাছি ( পৃরর্যাংশ পজ ৯পৃঃ:৯) 
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হইয়াছে। ব্রন্মাকে দেখিয়া সে তাহার প্রতি মুগ্ধ হইলে ব্রন্মা তাহাকে নানাভাবে 

নিরন্ত করিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর অনুচরগণসহ ব্রন্মার শিবকে ইয়া বৈকৃণ্ঠে 

গমন, শিবের গানে বিষ্ণুর দ্রবীভবন, ব্রহ্গাকর্তৃক পবিত্র বারির কিয়দংশ স্বীয় কমগুলুতে 

ধারণ ও পৃত বারির সাহাষ্যে ব্রদ্মার অভিশাপমুক্তি ইত্যাদি কাহিনীর সহিত 'গঙ্গামঙ্গলে'র 

কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। কবি অকিঞ্চন এই কাব্যে ব্রক্গ(কে পরীক্ষা করিষার জন্য সয় 

বিষুঃকে মোহিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া ব্রদ্মাবৈবর্তপ্নুরাণে মোহিনী উপাখ্যানের ষে 
অংশটুকু অঙ্লীলতা! দোষদুষ্ট তাহ বর্জন করিয়াছেন। কবি বার বার তাহার কাব্যকে 
“সংকাব্য,” “সংপ্রসঙ্গ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । প্রৃপ্যপ্রসঙ্গবর্ণনাই তাহার কাব্যের 
উদ্দেশ্য । সৃতমখে কবি বলিয়াছেন-__ | 

শুন শুন শোৌনকাদি সংকথা । 

| শুনিলে শরীর শুদ্ধি সংসারে সব্বথা। ॥।৮ 

যে কাব্যশ্রবণে শ্রোতার হৃদয় ও মনে প্ৃণ্যভাব জাগ্রত হয় কবি সেই সংকাব্া রচন' 

করিয়াছেন । তাহার কাব্যে ভাষা ও বিষয়গত গ্রাম্যতার লেশমাত্র নাই। তিনি একদিকে 

যেমন কাব্যকে সংপ্রসঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়াছেন অন্তদিকে পৌরণিক কাহিনীর মধ্য লৌকিক 

সহজ ভাঁবরসের সৃষ্টি করিয়া বর্ণনাআ্ক, বৈচিত্র্যহীন ও অলৌকিক উপাখ্যান সমৃহকে নবরূপ 

দান করিয়৷ শ্রোতৃবৃন্দের নিকট তাহা মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। এই কাব্যের উত্তরাংশটি 

পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

পাঙ্গামঙ্গলে'র উত্তরাংশকে কবি “পাগর প্রসঙ্গ' আখ্যা দিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন-_ 

“সাগর প্রসঙ্গ কথা শুন সর্বজন । 

যেইহেত্ব জদ্বৃত্বীপে গঙ্গার গমন 1” ( উত্তরাংশ, পত্র ১ পৃঃ ১) 

প্রধানতঃ বাজ্সীকি রামায়ণ ও অন্তান্ত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবি এই অংশ 

রচনা করিলেও বিষয় বর্ণনা ও কোন কোন পৌরাপিক চরিক্রচিত্রণে কবির স্বাতন্ত্র সহজেই 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অংশে সগররাজার উপাখ্যান, সগরবংশের বিবরণ ও 

ভগগীরথের গঙ্গানয়ন বৃত্তান্তই প্রধান। কাহিনীগুলি সৃপরিচিত। তথাপি এই সৃপরিচিত 

ও বৈচিত্র্যহীন পৌরাণিক আখ্যানসমূহের অন্তর্গত কোন কোন চরিক্রচিত্রণে কবি 
শিজ্নৈপুশণোর পরিচয় দিয়াছেন। 

: নারদের চরিআ- ইছার দৃষ্টান্ত । একদিকে সগ্বরকে অন্থমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 

ইন্জের ইন্ত্রত্ব অপহরণ করিতে পরামর্শদান, অপরপক্ষে ইন্দ্রকে সগয়ের অশ্ব অপহরণ 
করিবার মন্ত্রপ্রদান-:ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে এক উদ্দোন্তহীন কৌতৃকপ্রিয়তার পরিচয় 

পাওয়া বায় কবি অকিঞ্চন তাহা নুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন । রামেশ্বরও তাহার 

নারদকে শিবায়ণে কৌতুকী ভি সাধারণ মানবীয় চরিঝের তায় অঞ্চন করিয়াছেন । 
মেখানে নারদ--. | 
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“'বীণাঁধারী ব্রক্মচারী ব্রন্মার নন্দন । 

কৌতৃবী কঙ্গহপ্রিয় কার্যের কারণ 
গুপবান্ পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া। 
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরূষে ছাড়া 1” 

কবীন্ত অকিঞ্জনও গঙ্গামঙ্গলে' নারদচরিত্রের কলহজাত কৌ তুকপ্রিয়তা সৃন্দরভাবে পরিস্ফুট 
করিয়াছেন । নারদ সগরকে বজিতেছেন_ 

“মুনি কন মহারাজ! মন দিয়াস্তীন। 

রদ্ধে ভুল্যা রাজা রাজধর্মা ছাড় কেন ।! 

ইন্দ্র অধিকার লেহ অস্থমেধ করা।। 

কতকাল কষ্ট পায় নরমৃতি ধর | ( উত্তরাংশ ) 

এদিকে ইন্দ্রের আলয়ে ত্রীহাকে মন্ত্রণা দিতেছেন_- 

“তু হয়া তপোধন তারে তত্কুকন 

শুন শচীপতি কিছু সৃহাদবচন !। 

সুধাপানে সম্প্রতি স্বকার্য গেছ ভুল্যা। 

জান নাঞ্জি আ্বলন্ত আগুন আপ্য জ্বলা | 

আরস্তিল অন্থমেধ ইন্দরত্বের আশে । 
সগর স্বকার্ধ্য করে শক্র ডর কিসে ।। 

ইহার উপায় চেষ্টা আন্ত ইন্দ্র পায়। 

হয় চুরি কর্যা আন হরি হয় যায়।।” এ 

নারণের চরিত আরও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যখন তিনি সগরকে ইন্দ্রের অন্মাপহরণের 

বিষয় জানাইয়া ঠাহাকেই আবার দোষারোপ করিতেছেন_- - 

“তমোগুণে তুমি হে ঘটালে প্রতিজা। 

ঘোড়াচোরে বীধ্যা। আন ঘটালে প্রতিজ্ঞা | 

এই কাব্যে কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের এক চমংকার সংমি্রাণ ছটিয়াছে। পুরাপলান্ত্র, 
অঙঙ্কায় ও সংস্কৃতভাষায় পাগডত্যের পরিচয় কাব্যের বন্ধস্থানে লক্ষ্য করা যায়। প্রায় 

ছত্বে ছজে অনুগ্রাস রামেশ্বর ও ঘনরামের অনুগ্রাস প্মরণ করাইয়া দেয়। কৰি প্রায় 

সর্বপ্রকার অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগ করিরাছেন। অনুপ্রাস-সৃষ্টিতে ভাহার কৃতিত্ব 
থাকিলেও এ বিষয়ে .ঘনরাম ও রামেম্বরের প্রভাব তাহার উপর পড়িয়াছে মলে. হয়। 

যাষেম্বরের কোন কোন সানুপ্রাস পংক্তি কবি এই কাব্যে সরাসরি গ্রহণ করিয়াছেন । 

রামেম্রেয শিবায়ণে পাই__“তার কথা জিপুরারি ত্রিপৃরারে কন। 

প্রণমিয়। প্রধান পুরুষ পূরাতন|1 
জকিঞ্চনের 'গঙ্ষামঙ্গলে' আছে--“তন্বকধা তত্বজঞানী তী মভাকে কম। 

প্রণমিয়। প্রধান পুরুষ পুরাতন ॥* 
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অকিঞ্চনের এই কাব্যে বৃত্যনৃপ্রাসেরপ্রয়োগ বেশী দেখা যায়, ষেমন-_- 

“'মাধবের মাহাত্মো মহেশ মুগ্ধবান্। 

পঞ্চমুখে পঞ্চানন প্রভু গুপগান |” 

ছেকানুপ্রাসের উদাহরণ, যথা-_-পপৃত্রকন্তা রমণী অথবা অন্যজন ।"* 

লাটানুপ্রাসের উদাহরণ, যথা--“মহাঁমতী মহীর পালিনী মহীতলে” কিন্ত ইহাদের 

সংমিশ্রণেই কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখা ইয়াছেন,_-ফেমন, 

“পঞ্চমুখে পঞ্চানন প্রভু গুণগান ।” 

রামেশ্বরেও এই অনুপ্রাসজয়ের যুগপং প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন-_ 

৯) “কর্মে কুকর্ম করিহ নাহি কেঠ” (শিবায়ন, বঙ্গবাসী সং পৃণ৮) 

২) “বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে” (৬ রা ৪7) 

_-এই অংশে রাঁমেশ্বরের বৃত্তানূপ্রাম, ছেকানৃপ্রাস ও জ্ুতানৃপ্রাসের সুম্ার প্রয়োগ লক্ষ্য করা 

যায়। কিন্তু অকিঞ্চনের ণঙ্গামঙ্গলে' একইসঙ্গে অনুপ্রাসের সৌন্দর্য ও মাধূর্যা পাঠককে 

বিশেষভাবে মুগ্ধ করে । যমকের সৌনর্য্যসূষ্টিতে অকিঞ্চন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, যেমন-__ 

৯) “চতুর্বেবদ চতুর্ম-খে চতৃর্দুখ গান” । 

২) “পঞ্চমুখে পঞ্চনাম পঞ্চানন গীয়্যা? | 

অকিঞ্চজনের এই অনুপ্রাস প্রয়োগ বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন-_- 

“অকিঞ্চন রামেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটি অন্ধ 

অনুকরণ করিয়াছিলেন'*এই শব বিশ্তাসের কৃতিত্বের উপরেই ভারতচন্দ্রেরও প্রতিভার 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তবে ভারতচন্দ্রের এবিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইহাদের তাহা ছিল 

না। ইহারা শকের ম্থারা কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন মানত, ভারতচন্ত্রের মত কলগুঞ্জন 

সৃর্টি করিতে পারেন নাই ।” (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস £ ডঃ আগুতোয 
ভট্টাচার্য্য ; ১৯৭০ পৃ ৫৪৯-৫৫৯ ) 

অকিঞ্চনের এই অনুপ্রাসব্যবহ্থার রামেশ্বরের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয়না । তাহার 

পাঙ্গামঙ্গলে'র প্রায় প্রতি ছত্রে যে অনৃপ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বেশীর ভাগ 

ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাবোর সৌন্দর্যযবৃদ্ধিতে সাহাষ্য করিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে এই 
অনুপ্রাস ভাষার সৌকুমার্য্য আনয়ন করিয়াছে, ফেমন-- 

১) এত্রিত্ববনতারিপী ত্রিধারাঁ” ( পঙ্গামঙ্গল ) 
২) “সব্বপৃরাণের সার শুন সবর্বজন । 

ভজ ভজ ভাগীরঘী ভূতির কারণ ॥” ইত্যাদি (গঙ্গামঙগল ) 

এইবূপে সহজ ও সৃন্দর অনুপ্রাসের ভূরি ডূরি দৃষ্টান্ত অকিঞ্চনের কাব্যে পাওয়া যাইবে 

উহার অনুপ্রাসে যে 'কোলাহল'ই আছে কলগুঞ্জন' নাই 'পঙ্গামঙগল' পাঠ করিলে তাক 
কিছুতেই মনে হয় না। ভগীরথের মর্তো গল্প আনয়ন অংশে অনৃপ্রাস ও শব্ধের কলগুঞ্জন 
পাঠককে মুগ্ধ করে, ষেমন-- দু 

গঞ্জ 1 
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“ব্রক্মাগুর হৈতে চলিল গঙ্গা । 
ত্রিলোকতারিপী কলষভঙ্গা ॥ 

তুঙ্গ তুঙ্গ অতি তরঙ্গ বারি । 
সুখদাত স্বর্গ-গমনকারী ।। 

তরল তরল তরঙ্গধারী ৷ 

পতিতপাবনী পাপাপন্থারী ।” ইত্যাদি ( গঙ্গামঙ্গল- -উত্তরাংশ 

পত্র 1 পৃঃ ১২) 
'পাঙ্গামঙ্গলে'র বহু স্থলে কাব্যের চমংকারিত্ব ও কবির সুমংষত বর্ণনাশক্তির পরিচয় 

পাওয়া যায় । মোহিনীর রূপবর্ণনায় কবি এইরূপ ক্কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যথা_- 

“সুরাসুরে সুন্দরী সুন্দর্বী সমা নাঞ্জি। 
অঙ্গ তার অনিন্দ্য নিক্ষিতে নাও ধাঞ্রিঃ | 

২০০০৭ বদনবিমলবিধুব্ষ্ধ-মনোহর । 

কদন্ব কোরককুচ উন্নত সুন্দর ৷ 

'-কুম্দকলি দত্তগুলি স্পংক্তি সৃন্দর ৷ 

মন্দ মন্দ মুখে হাঁসি মনি মনোহর 11” (পুব্বণীংশ পত্র ৩ পৃঃ ২) 

শৃঙ্গার ব্তিরিক্ত অন্য রসসূ্িতেও কবির কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রিনি শাশে 

এক্সপৃরের বিভীষিকা পুর্ণ দবশ্তের বর্ণনায় কবি নৈপুপ্য দেখাইয়ছেন-_ 
“ব্রলা। চিন্তাকুল মোহিনী শীপে। 

বিরস বদন সব্্বীঙ্গ কাপে ।। 
'"*সমূহ ছুর্গতি অন্তরে দেখে । 

কালপেচ। ঘন শিধিনী ডাঁকে ॥ 

..*চিৎকারধ্বনি প্বরেতে উঠে । 

শ্রীকাল শাল শব্দেতে ছুটে ।) 

উদ্কাপাত হয় অনলবৃন্টি । 

্রক্মপুরপ্রায় নিপাতসৃষ্টি ।। 
গাড় গড় শিড় শিড় গগনে ডাক। 

অলক্ষণ উঠে চিচ্কার বাক ।।” ( পুবর্বাংশ ৫ম পত্র পৃ২) 

এই কাব্যের পৃবর্ধাংশের নবম পত্রের স্থিতীয় পৃষ্ঠায় কবি শিবের গোবিন্দগুণগানে 

সুদ্দর শবতরঙ্গের সৃষ্টি করিযাছেন-_ 
“প্রেমাকুলে হর পঞ্চমমুখে । 

গোবিন্দের গুণ গাহেন সুখে ।। 
ঈশান বিষাণ বাজান রজে। 
ডমরু ডিত্ডিম সুতাল সক্কে | 
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জগবন্ফ দম্ফ ঝরা ভেরি। 

রাজে বীণা বেশি বরঙ্গ তরি || 

মধুর মৃদক্গ মন্দিরা তবে। 

দ্বমিকি দৃমিকি দ্মিকি রবে।। 

তাতিনি তাতিনি তাতিন] ত। 

তালে তালে চলে ভবের পা” 

বিভিন্ন ছন্দের নির্ভূল ও সার্থকপ্রয়ৌগেও কবির নৈপুপণ্োরপরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গামঙলে' 

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ছড়াও একাবলী ও ললিত ছন্দের সার্থক-ব্যবহ1র লক্ষ্য করা যায়। 

পৃবের্বই উল্লিখিত হইয়াছে অকিঞ্চন তাহার দেশবাসী রামেশ্বরের সমসাময়িক ছিলেন । 

রামেম্বরের "শিবায়ন* রচিত হইবার বন্থু পরে অকিঞ্চন পরিণত বয়সে 'গঙ্গামঙজল' রচন। 

করেন । ভারতচক্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র চব্বিশ বংসর পরে অকিঞ্চন এই কাব্য রচনা 

করেন । সেইজন্য রামেশ্বর ও ভাঁরতচক্দ্রের প্রভাব এই কাব্যের উপর কিছু লক্ষ্য কর। 

যাঁয়। তবে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা রামেশ্বরের প্রভীবই কবির উপর অধিক মনে হয়। 

রামেম্বরের 'শিবায়নে'র কয়েকটি ভণিতার সহিত অকিঞ্চনের পঙ্গামঙ্গলে'র কয়েকটি 

ভনিতার অদ্ভূত মিল লক্ষ্য করা যায়, যেমন রামেম্বরের একটি ভণিত1-- 

'"চন্দ্রদ্বডচরণ চিন্তিয়া নিরন্তর । 

ভবভব্য ভদ্রকাঁব্য ভপে রামেশ্বর ॥।৮ ( শিবায়ন ) 

পেঙ্গামঙ্গলে' অকিঞ্চনের একটি ভপিতা-_. 

“চক্রপাপিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ। 

বিরচিল্য ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চন ॥” 
রামেস্থবরের আর একটি ভণিতার সহিত অকিঞ্চনের অপর একটি ভপিতার মিলও, 

নিয়ে পরিস্ফুট হইবে-- 

“মধুক্ষর মনোহর মহেশের গাঁত। 

রচে রাম, রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত" ( শিবা য়ন) 

অকিঞ্চনের ভপিতা 

“মনোহর মধুক্ষার মোক্ষদার পীত। | 

রচিল। কবীন্দ্র রমানাথের সংপ্রীত"' (গঙ্গ। মঙ্গল, উত্তর1ংশ পত্র ৭ পৃঃ ১)। 

রামেশ্বর ও অকিঞ্চনের কাব্যসমাপ্তির ভাষাও ভঙ্গী কতকটা এক । শিবায়মের 

সমাপ্তিকালে রামেম্বর বলিয়াছেন-_ | 
“কে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে । 

রাম হুল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥ 

সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা। 

অবনীতে জাইল ফেন পিষৃখের ধারা |” 



৩৬ সাহিত্য-পরিবত-পত্রিকা বর্ধ ৯ 

অকিঞ্চন ও গঙ্গামঙগলের পরিসমাপ্তিকালে প্রহেলিকার সাহায্যে সময় নির্দেশ করিবার 

পর বঙলিয়াছেন__ 

“পুরাপপ্রসঙ্গ পুশ্তদিনে হৈল্য সারা । 

পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিষৃষের ধারা ॥। ৮ 

এইরূপ বহ্ুস্থপে রামেশ্বরের ভাষার সহিত অকিঞ্চনের ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

কিন্তু তংসত্বেও অকিঞ্চনকে রামেশ্বরের অন্ধ অনুকরণকারী বলা যাঁয় না। গঙ্গামঙ্গলে 

রামেশ্বরের শিবমঙ্গলকাব্যের ম্যায় প্রকৃত লৌকিক চন্রিত্রসৃষ্ি ও সরল গ্রাম্মজীবনের ছবি 

অঙ্কনের অবকাশ অল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত এই 

কাব্যে অকিঞ্চন প্রুরাণকে পাঠকসাধারণের নিকট নূতন করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। 

তাহার কাব্যে একদিকে ভারতচক্দ্রের ভাষার দীপ্তি অন্থদিকে রামেশ্বরের ম্যায় লৌকিক 

চরিত্রসৃষ্টির যুগপৎ সমগ্বয় লক্ষ্য করা যায়। ভাবরতচন্দ্র মঙ্গলকাব্কে রাঁজকণ্ঠের 
মপিমালার শ্যায় এশ্্্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেক্স সতা, কিন্তু যে প্রতিভায় রামেশ্বর 
গ্রামীণসমাজের জীবন্ত চিত্র অঙ্কনে অসামান্য কৃষ্ঠিত্ব প্রদর্শন করিয়ীছেন) ভাঁরতচজ্জে 

তাহার অবকাশ খুবই অল্প। অকিঞ্চনের কাব রামেশ্বর ও ভারতচজ্দ্রের প্রতিভার 

সামঞ্জস্য লক্ষ্য করাযায়। গঙ্গামঙ্গল কাব।টি পুরাণ অবলম্বন করিয়া! রচিত হইলেও 

পৌরাণিক আভিজাত্য ইহাতে বিশেষ রক্ষিত হষ্ক নাই। ইহাতে একদিকে যেমন 

গ্রামীণ সমাজের গঙ্গামাহাত্মাশ্রবণের অভিলাষ পৃরণ করিয়াছে গ্রামযজীবনের বোধগম্য 

ভাষার মাধ।মে, অন্যকে কাব্যরাসক বিদ্বজ্জনের নিকট পাণ্ডিত্য ও কাব্যরসও পরিবেশন 

করিতে পরিয়াছে। মনে হয় দীর্ঘজীবী অকিঞ্চন রামেম্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্যধার' 

সইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া পরিণত বয়সের রচনাটিতে তাহা কাজে লাগাইবার প্রেরণা 

পাইয়াছিলেন। তাই এই কাব্যটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া 

থাকিবে । কাব্যের প্রীস্তভাঁগে কবি সরিনয়ে তাহার কবিত্বের দৈল্য প্রকাশ কিয়! 

পক্জাহরিনামের দ্বারা পাঁপধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন-_ 

“আমি অল্সবুদ্ধি অতি উপম1 কি দিব, 
গোবিন্দে প্রার্থনা করি অস্তে গঙ্গা পাব ।। 

হরধিতে হরি বল হোক পাপধ্বংস ৷ 
শুনিলে গঙ্গার গীত সৃত্খী পুর্বববংশ । 

| € গঙ্জামঙ্গল £ উত্তরাংশ, ৯ম পত্র পৃঃ ২) 



বাংল! লৌকসঙ্গীতের সামাজিক পটভূমি 

হিরগয় বন্দ্যেপাধ্যায় 

লোকসঙ্গীত লোককৃতির (801-1016]) এক বিশিষ্ট অঙ্গ । যা সাধারণ মানুষের সৃষ্টি 

তাই লোককৃতি। কে যেতা প্রথম সৃষ্টি করল কেউ তাজানেনা। কোন মানুষ প্রথম 

চাক! উদ্তব করল কেউ তা জানে না; সেই চাকাকে ভিত্তি করেই বর্তমানকালের 

প্রযুক্তিবিদ্য। ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে । রেল, মটর, এরোপ্লেন সবই চাক না হলে 

অচল । ত। একটি শ্রেষ্ঠ লোককৃতির উদাহরণ । যে সব ঘুম-পাড়ানি ছড়। বিভিন্ন ভাষায় 

প্রচলিত আছে তাদের রচয়িত! কে জানা যায় না। গ্রন্থে তারা কোনদিন স্থান পায় নি, 

বিভিন্ন মায়ের মুখে আবৃত্তি হয়ে তারা রক্ষিত হয়ে এসেছে । লোকসঙ্গীত ও এইভাবে 

অজান। রচয়িতার রচিত এবং সাধারণ মানুষের মুখে নাঁনা উপলক্ষ্যে প্রচারিত হয়ে রক্ষিত 

হয়ে এসেছে । 

বাংলা লোক সঙ্গীতের ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ । বর্তমান যুগের সংঘাতে হয়ত তার জনপ্রিয়তা! 

কমে শিযে একদিন তা লুপ্ত হয়ে যেত; কারণ এই গানগুলি লিখিত আকারে সংরক্ষিত 

ছিল না । অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ষের তত্বাবধানে ভাগ)ক্রমে সেগুলি সংগৃহীত 

হবার পর লিখিত আকারে সংকলিত হয়েছে । এই সংঞ্লন গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমণনে 

যা বাংলাদেশ উভয় অঞ্চল হতে সংগৃহীত হয়েছে ; শারণ উভয় দেশই একই লোককৃতির 

উত্তরাধিকারী । এই সঙ্গীতগুলির সামাজিক পটতূমিক! কি ছিল তাই বর্তমান প্রবন্ধের 

অনুসন্ধানের বিষয় । 

বাংল। লোকসঙ্গীতগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন, কোন অঞ্চলে তাদের 

প্রচার, কোন রীতিতে সেগুলি গাওয়া হয়, তাদের বিষয় কি। ভাদু ও টস গান পশ্চিম 
বাংলায় প্রচলিত । ভাছু আদিবাসীদের বেশী প্রিয় ! টুসু লৌকিক শস্য উৎসব! গম্ভীরা 
উত্তর বাংলার গান। ভাটিয়ালি পূর্ববাংলার নদী মাতৃক অঞ্চলের গান। ভাটিয়ালি এক 
গাওয়া হয়; তার স্বরবিস্তাসেও স্বাতন্ত্র্য আছে। এদিকে জারি গান অনেক গায়কের 
এক্যবদ্ধ সঙ্গীত । সঙ্গীতের বিষয়ের মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। কোনও সঙ্গীত বিবাহ 

আদি বিভিন্ন সংস্কার উপলক্ষ্যে গাওয়! হয় । কোনও গান পৃজা-পার্বন উপলক্ষ্যে গাওয়া হুয়। 

যেমন মনসা, বনঘর্গা, ছেটু,শীতলা প্রভাতি লৌকিক দেবতার পৃজা! আছে, তেমন রাধা-কৃঃ 
ও রাম-সীতা কাহিনী, মাণিকপীরের কাহিনী ও এই প্রেণীর সঙ্গীতের বিষয় । এগুলিকে 

ধর্মসম্পকিত সঙ্গীত বল! যেতে পারে । তারপর প্রেমের সঙ্গীত আছে ; তার তালিকাও বেশ 
বড়। তারপর কর্মের সঙ্গে জড়িত সঙ্গীত সুঃছে ; যেমন ছাদ পেটার গান, বাইচের গান, 
চাষের গান, ধানভানার গান । এমন গানও আছে যা কোনও খেপীতে ফেলা যায় না। 
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এদের মধ্যে পরোক্ষভাবে যে তথ্য ছড়ান রয়েছে তা হতেই এই সঙ্গীতগুলির সামাজিক 

পটতমি আহরণ করতে হবে। তবে আপাতদৃষ্টিতেই বোঝা যাঁয় যে ধর্মসম্পকিত যে সব 

সঙ্গীত আছে তাদের মধ্যে প্রসঙ্িক তথ্য বিশেষ পাওয়া যাবে না। আমাদের নির্ভর 

করতে হবে অশ্ব শ্রেণীর সঙ্গীতের উপর । ইংরেজ আমলের আগে গ্রামাঞ্চলে যে সংস্কৃতি 

প্রচলিত ছিল, তাই ছিল প্রধানত এই লোকসঙ্গীতের পটভূমি । তবে দেখাযায় এই 

রীতির সঙ্গত এখনও রচিত হচ্ছে, কারণ প্রযুক্তিবিদ্য! ভিত্তিক সংস্কৃতির সংঘাতের চিহও 

কোন কোন সঙ্গীতে লক্ষ্য করা যাঁয়। যে সংস্কৃতি এই সঙ্গীতগুলির পরিবেশ রচনা 

করেছিল তার গতি ছিল ধীর; গরুর গাড়ী তার প্রতাক। কিন্তু এমন সঙ্গীতও দেখা 

যায় যেখানে মটর গাড়ীরও উল্লেখ আছে। সহজেহ 'বোব। যায় এগুলি অতি সম্প্রত 

রচিত । এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে £ 

আর বুড়া চলতে নারে পথ রে 

চাঁপায়ে দেব ট্যাক্সি মোটরে। 

(সু, বাশপাহাড়ি ) 

বল। বাছুল্য এই ধরণের তথ্য আমাদের কোন কাজে লাগবে না। 

এই সঙ্গীতগুলি হতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হতে দেখা যায়, তাদের পটভমি ইল এক 

কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি । তখন থখরিফ ও রবি ফসল উৎপাক্দন করে মানুষ জীবিকা অর্জন 

করত । বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে ফলের গাছ থাকত; তা হতে ও কিছু অর্থাগম হত। 

সম্বন্ধ গৃহস্থের বাড়ীতে পুকুর ও থাকত । এই ছিল মোটামুটি সাধারণ অবস্থা । আমাদের 

এই প্রতিপক্ষের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত হতে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। 

প্রসঙ্গত মমাজজীবনের নান! দিক তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে। 

বাড়ীর পরিকল্পন! সম্পর্কে এই সঙ্গীতাংশটি দেখা যেতে পারে £ 

ওরে বাদ্ধিনু বাড়ী, গুয়। উন সারি সারি 

গুয়ার বাগুচা ঘিরিয়া লইল বাড়ীরে। 

আসিবে মোর প্রাণের শুয়া 

তায় পাড়াইবে গাছের গুয়।। 

| (ভাওয়াইয়া) 
দেখা যায় বাড়ীর চারিধারে সুপারি গাছ লাগান হত। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি 

জেলায় সুপারি ফলে। ভার আধিক মৃল্য আছে বলে সুপারির প্রতি আকর্ষশ। 
কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল বলে জমির ওপর বিশেষ টান, জমিকে মানুষ প্রাণ ছিয়ে 

ভালবাসত। ুরুষাধুক্রমে তা পরিবারের খাদ্য জ্বগিয়েছে ; তাই তার সঙ্গে একটি গ্রভীর 
মমত্ববোধ । সেই মমত্ববোধ সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে নীচের সঙ্গীভাংশে £ 

| হারে আমার কাতি শাল 

বছর বছর থাকিরী'রে বহাল। 
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তুই আমাদের মাতা পিতা 

তুই আমাদের নাতি ছাওয়াল। 

সাতপুরূষের জমিন হামার 

তিন পুরুষের হাল । 

(পুরুলিয়া) 

এই সঙ্গীতে শুধু জমির ওপর মমত্ববোধ ফোটে নি অতিরিক্ঞ ভাবে দেখা মায় যেশালি 
ধানই চাষীর প্রধান নির্ভর । 

পূর্ববাংলায়, বিশেষ করে মৈমনসিংহ জেলায় পাট চাষও একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, 

এখনও আছে । চাষী পাট উৎপাদনের সাফল্যের ওপর এত মৃলা দিতযে তার জমা 

প্রন্থর পরিশ্রম. করত । পাটের জন্য জমি প্রস্তুত করে, পাট উৎপাদন ও বিপল্ম করে তার 

সমগ্র বংসর অতিবাহিত হত । তাই পাট নিয়ে দেখি 'বারোমাস্যাও' রচিত হয়েছে । 

সম্পফিত সঙ্গীতের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত.করা যেতে পারে । ভা ভতে দেখা যাবে 

এই অঞ্চলে চাষীর জীবন পাটকে কেন্দ্র করে আবত্তিত হত £ 

মাথ না মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম আল 

লাঙ্ষল ভাঙ্গলাম, জোয়াল ভাঙ্গলাম, আর ভাঙ্গলাম ফাল 

ষং গা ঙং সা 

চৈত্রি না মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা 

নাল্যা ক্ষেতে গোবর ফালতে শরীর করলাম কালা । 

০ রঃ গু ০ 

শাউনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল ফুল 

নাইল্য বেচা কিন্তা আনবাম ভাউজের লাগ্যা নাকফুল । 
ধা চে ক ১ 

অধ্রাণ মাসেতে ভাইরে সব নয়া খায় ্ 

নাঙ্গা। বেচার যত টাকা খাজনা-ফাজনায় যায়। ( মৈমনসিংহ ) 

দেখা যায় সারা বছর পাট বোন! ও পাট বেচাষ় জীবন অতিবাহিত হত। তা হতেই 

খাওয়া এবং ত1 হতেই খাজনা ও খাণ শোধ! তাই 'নাইল্যার' জন্য খেটে খেটে শরীর 

কখলো করতে চাষীর ছ্ঃখ নাই। | 

শীতকালে ও যে কিছু কিছু অতিরিক্ত রবিশস্য উংপাঁদন হত তার ও প্রমাণ পাওয়া 

ধায়। নীচের সঙ্গীতাংশটি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য কর! যেতে পারে £ 

আসিলো কাত্তিকো মাস 

পোম সরিষা ক্ষেতে ক্ষেতে 

বহর (বাহ রহ ডি জহির দাবার 

(ভাওয়াইয়া) 
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দেখা যায় সেকালে উত্তরবঙ্গে গমচ1যের ও প্রচলন ছিল । সাম্প্রতিক কালে বাংল! দেশে গম 

চাষ প্রায় উঠে গিয়েছিল । এখন সরকারের উদ্যোগে গমচাঁষের নৃতন করে প্রবর্তন হয়েছে। 
সঙ্গীতগুলি হতে যা তথ্য পাওয়া যায় তা হতে সেকালের পারিবারিক পরিবেশের ও 

কিছু পরিচয় পাওয়া যাঁয়। দেখা যায় তখন একান্নবর্তী পরিবার প্রচলিত ছিল । শ্বশুর, 
শ্বাশুড়ী, ভাসুর, ভাদ্রবৌ, স্বামী, দেবর নিয়ে মেয়েদের সংসার করতে হত। বাড়ীর 

বউ-এর ওপর পুরুষদের অত্যাচার ও যথেষ্ট ছিল। স্বামীর হাতে মার খেতেও হত ; কিন্ত 

পরিবারের মেয়েদের কাছ থেকেও সহানুড়ৃতি পাওয়া যেত না। প্ুরুষশাসিত 

সমাজে এমনই নিষ্ঠুর নিয়ম | এই প্রসঙ্গে নীচের সঙ্গীতাংশটি দেখা যেতে পারে £ 
তি আমার শ্বশুর করে খুসুর খুসুর ভাসুর করে গৌসা 

নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খঁপা। 

আমার শ্বাশুড়ী আছে ননদী আছে আঁছে ভাইগন বউ 
(হারে) এমন কইরা মাইর মারিল আটগাইল না কেউ। 

| (চটকা, জলপাইগুড়ি ) 
তা সত্বেও কোন কো'ন নারীর ভাগ্যে স্বামীর ভালবাঙা যে জুটত না তা নয়। তার 

কাছে উপহার ও মিলত; কিন্ত তার এমনভাবে ব্যবস্থা! হত যাতে পরিবারের অন্য 

মানুষ তা। জানতে পারত না 
বছর দিনের বড় পরব দাদার আছে গো সবাই মনে 

দশ টাকা দামের শাড়ী লিলি কাণফুল দিলি কই কানে। 

আসছে বছর কাপফুল লিবি টাকা রাখবি গোপনে 

শাশুড়ি ননদ জানতে পালে গাল দেবে তোরে দ্বই জনে। 

(টুসু, বাশ পাহাড়ি ) 
সমাজব্যবস্থা এমন নিষ্ঠুর হলেও মেয়েদের তার সঙ্গে সামঞ্জষ্য রেখে চল! ছাড়া উপায় 

ছিল না। ভাই মায়ের কাছ হতে নীরবে এই সব সহ্য করতে উপদেশ পেত। বিবাহের 

পর পতিগৃছে যাবার মুখে মায়ের উপদেশ বাণীতে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশে তা সুন্দর 
টে উঠেছে £ 

বিষ খাইয়া বিষ হজম কইর্যা কন্যা তুমি যাইকো 

| জামাইর ঘরে। 

শংশুড়ী ননদীর কথা কল্ত। তুমি শুইনে। মন দিয়! 

হই না যেন কলঙ্কিনী কন্তা তোমার গর্ভেতে ধরিয়া] । 

( মৈমনসিংহ ) 
আবার দেখা যায় বড়লোকের মেয়ে হরের বউ হসে আসলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ 

ভার সুযোগ নিতেও ছাত়ত না। সেই অন্তৃহাতে: সংসারের কাজ হতে ০৪ । ভার 
একটি সুন্দর উদাহরণ পাই নীচের সঙ্গীতাংশে £ 
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ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই ভাতরাদ্দিবার 

মুই ত মোড়লের বিটি 

ভাত রান্ধিবার নাজানি 

ভাত খাও তধর আন্ধনি। 
( চটকা, কুচব্হার ) 

দেখা যায় গ্রামের সমাজে কল্যার পিতার বিবাহে পণ নেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। 

এখনও আছে ; কারণ মেয়েদের একটা অর্থনৈতিক মূলা এই সমাজে আছে। তারা গরুর 

যক্ত করে, ক্ষেতে কাজ করে, বাজারে জিনিষ বেচে; ঘরের কাজ ত আছেই। এই পণ 

প্রথার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে লৌভী পিতা বেশী পণ নিয়ে মেয়েকে বুড়ো বরের হাতে 

তুলে দিত। মেয়ের বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু স্বভাবতই বুকভর! ঘঃখ নিয়ে সে 

পিতৃগৃহ ত্যাগ করত। তাঁর একটি পরিতাসযুক্ত সুন্দর পরিচয় নীচের সঙ্গীতাংশে পাওয়া 

যায় £ 
একশ টাকা লিলি বাবা দিলি বুড়ো বর হছে 
বরের সঙ্গে যাতে হল প্ররুলা সহর গো । 

পৃরুলার লঙ্ে বলে ইটা তোমার কে বটে 

লঙ্জাকে কারণ বলি ঠাকুরদাদা বটে শো। 

( পুরুলিয়া ) 
মনে হয় সেকালেও অতিথি সংকারের একটি রেওয়াজ ছিল । অতিথি আপ্যায়নের 

জন্য যে ভোজনের আয়োজন হত তা হতে সেকালের উপাদেয় ভোজ্োরও কিছু পরিচন্ 

পাওয়া যায়। সেই হিসাবে নীচের সঙ্গীতাংশটির বিশেষ তাৎপর্য আছে £ 

| আরে আমার বাড়ী যাইও রে টৈশান, বসতে দিমুরে পিড়ি 
আরে জলপান করিতে দিমুরে মৈশান, শাইল ধানের মুড়ি রে। 
শাইল ধানের মুণ্ড় নারে মৈশান, বিল্লি ধানের থৈ 

আরে পেটমোটা সবরি কলা রে মৈশান, গামছ বান্দা দইরে। 

(ভাটিয়ালি) 

একট] জিনিষ লক্ষ্য করবার এই যেদই এমন জমেছে যেগামছায় বাধা যায়। এমন 

দই আজকাল পাওয়া যায় কিনা জানিনা। তবে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গায় এমন দই 
পাওয়া যায় শুনেছি যা হাড়ি উপুড় করলেও পড়ে যায় না । 

এবার কিছু আনুষঙ্গিক তখ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সঙ্গীতগুলিতে 
স্নেয়েদের প্রসাধনের রীতি বা সামগ্রী কি ছিল সে সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ কালে! হলেও ফসণা রঙের প্রতি আমাদের 

একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে । ত।ই কালো! রগুকে কৃত্রিম উপায়ে উজ্ল করবার চেষ্টা 

মম্মাজেয সকল ভ্তরের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত । সেকালের ঢগ্রামের পরিবেশে এই 
ড় ৮7 
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উদ্দেশ্তে হলুদ গায়ে মাখবার একট! রীতি প্রচলিত ছিল । তার প্রমাণ নীচের উদ্ধৃতি 

হতে পাওয়া যাবে £ 

কে বলেরে কে বলেরে আমার টুসু কালোরে 

বিউ্নপুরী হলুদ এনে গা করিব আলো রে। 
আমাদের দেখে নারীর মুখের শোভার একটি মুল উপাদাঁন হল ঘন কেশের গুচ্ছ। এই 

কেশের যত্ব নেওয়] বেশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে । রোজ চুল জাচড়াতে হয়, খোঁপা বাধতে হয়। 

তেল মাথালে তা উজ্ভ্বলতা লাভ করে । কিন্ত এমন অনেক দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার আছে 

যাদের মাথার তেল কেনবার পয়সা জোটে না। অঞ্জত্যা বিনা তেলেই খোপা বাধতে 

হয়। যাদের ভাগ্যে এমন হয় তাদের প্রসাধনে জ্রটি থেকে যাওয়ায় তাদের মনে একট! 

ক্ষোভ জমে ওঠে । নীচের থেদোক্তিতে সেই ভাবটি ষেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে £- 
| বড় ঘরের বড় বিটি লাচা লাচ। চুল, 

বিনা তেলের খোপা বাধা যেমন জীষ্টর ফুল। ( পুরুলিয়া ) 

মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য । কাঁজেই মাছ ধরার রীতি সেকালে প্রচলিত ছিল। 

খাবার জন্য পার্খী ধরবার ও রীতি ছিল । কিন্ত মেয়েদের ওপর ও যে মাছ ধরবার, এমন কি 

পাখী ধরবার ভার পড়ত তাজান। ছিল না। নীচের সঙ্গীতাংশে তার খবর আমরা পাই £-- 

মাছ মারবে কন্যা ইলিসা, মাছ মারবে কন্যা খলিসা 

বেছে মৈছ মার, মার চন্দন! আর কুরুসারে ৷ (ভাওয়াইয়। ) 

এটি উত্তরবঙ্গের গান । দেখা যায় নির্বাচিত করে ইলিশ আর খলিসা মাছ মারবার 

উপদেশ দেওয়া হয়েছে | এদের কাছে এই দুটি মাছ প্রিয় ছিল বোঝা যায়। 

আরও দেখা যাঁয় বেগুন পোড়া ও একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। আমাদের বাঙালীদের, 
কাছে বেগুন পোড়া একটি প্রিয় খাদ্য এখন ও আছে, কারণ তার একটি স্বতন্ত্র আস্বাদ 

আছে। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মেয়ের মনে পড়ে বাপের বাড়ী মায়ের কাছে 

বেগুনপোড়া খেয়েছিল । সেই সুখ স্মৃতির প্রেরণায় আবার তা খেতে ইচ্ছা! করে । তাই 

স্বশুরবাড়ীতে সম্ভবত প্রিয় ননদিনীকে বেগুনপোড়া খাওয়াতে অনুরোধ করা হয়েছে 

নীচের সঙ্গীতের অংশে £ 

মংয্য, পোড়া বেগুন, তরিতরকারী 

রতি লো, এই সব এনে দে মোরে। 

রতি লে।, ছোটকালে খাইছি বাপের ধাম । (ঢাকা ) 

প্রাকৃতিক ছ্ধোগ ও অপহরণের কাহিনীর ও কোন কোন সঙ্গীতে উল্লেখ আছে। 
প্রাকৃতিক ছর্যোগ পূর্ববাংলায় প্রচজিত ভাটিয়ালি গানে প্রতিফলিত । বড় বড় নদীতে 

যখন তৃফান ওঠে তখন ঢেউয়ের মধ্যে মাঝি বড় অসহায় বোধ করে এবং তখন কোথায় 

দরে তার আপন জন পড়ে আছে ভার কথা মনে পড়ে। তার সুন্দর, একটি ছবি নীচের 
সঙ্গীতাংশে পাওয়া যায় 
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বন্ধুরে কূল কিনারা নাই উঠছে কত ঢেউ 
এমন নিদান কালে সঙ্গী নাই মোর কেউ। 

বন্ধুকই রইলারে। . (ভাটিয়ালি) / 

দেখা য্যয় সেকালে দেশের দক্ষিণ অংশে মগের উপদ্রব ছিল। লুঠ তর!জ ছাড়া ও 

তারা নদীতে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তাকে অপহরণ করেও নিয়ে যেত। এমন একট 
অভাগিনীর মুখ দিয়ে বলান হয়েছে যে বাড়ীর পুকুবে স্নান না করে, নদীতে স্লান করতে 
গিয়ে এই বিপদ ঘটল ঃ | 

বাড়ীর মধ্যে প্লকুর ছিল চাঁন করিতাম ভালো । 

গাঁঙের ঘাটে চান করিতাম আমায় মগে ধরে নিল। 

| | (হুলনা) 
আমাদের দেশে মশার উপদ্রব যে অনেক কালের জিনিষ তার খবর ও আমরা লোক 

সঙ্গীতে পাই। তার উল্লেখ করেই বর্তমান আলোচন। শেষ করা যেতে পারে । বর্তমান 

কালে ও আমরা সারা জীবন মশার উপদ্রবে ভূগছি। আমাদের প্রযুক্তি বিদ্যাও তার 
হাত হতে মুক্তির উপায় এখনও বার করতে পারেনি । ভিডি টি ছড়িয়ে দেয়াল বিষাক্ত 

করে দিলে কেবল এনোফিলিস জাতীয় মশা বিনষ্ট হয়, কারণ তাদের স্থভাব দেয়ালে 

বসা । ফলে ম্যালেরিয়া নিবারণ হয়। কিন্তু কিউলেকস জাতির মশার অভ্যাস ভিন্ন 

বলে তাদের ওপর ত। কাজ করে না! তাদের অত্যাচার পূর্ণমাত্রার সহরেও এখন ও 

বজায় আছে। কাজেই মশার ক্বালায় আমরাও ব্যতিবান্ত। সুতরাং যে অজানা 

সঙ্গীতর চফ়িতা মশার উপদ্রবের কথা উল্লেখ করেছেন তার স্ববলা আমরা একালের মানুষ 

হয়ে ও খুব হৃদয়ঙ্গম করব। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতাংশটি এই £ 

এ মশারে, 

তৃমি দিনে থাক বাশিচায় ফের ভালে ভালে । 

পঞ্চস্বরে বাদ্য কর্যা আস সন্ধ্যাকালে। 

রে মশারে তোর ক্বালাতে। 

( পাবন। ) 



লৌকিক দেবতা-_বারাঠাকুর 
অমরকৃ্ণ চক্রবতাঁ 

পণ্ডিতের! বলে থাকেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সর্ধত্র আদিম মানবদের 

বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা এই প্রকৃতি পুঞ্জে লুকিয়ে থাকা একশ্রেণীর 
মহাশক্তিশ।লী জীব-দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। তাদেরই তুষ্টি সাধনের ওপর নির্ভর করে 
মানুষের রোগ-শোক, প্রাকৃতিক যত দ্ধধিপাক, এবং যাঁবতীয় এঁহিক দুঃখ থেকে মুক্তি । 

তার জন্য তার! এ সব কাল্পনিক জীবের নানা রকম কিম্ভূত কিমাকার অবাস্তব মৃত্ি 
তৈরী ক'রে খুব ধূমধামের সঙ্গে পুজ16ন। করত ; আনন্দ দায়ক কিছু পেলে নৃত্য করত এবং 

৫খ দায়ক কিছু পেলে কাদত। সবমঙ্গলময় প্রেমের দেবতার ধারণার আবিভাব মানব 

সমাজে তখনো হয়নি । এগুলি আদিম দেবতা নামেই সাধারণ্যে অভিহিত । এরূপ একটি 

দেবতা-__যার প্রচলিত নাম 'বারাঠাকুর' তার উৎস সন্ধানে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। 

বহুল পুঁজিত ও প্রচারিত এই দেবতার সম্বন্ধে শাস্রকার পণ্ডিতকৃল এবং পুজারী 

ক্রাঙ্গণ কুল বিস্ময়কর ভাঁবে নীরব ও উদাসীন । অথচ কয়েক সহস্র বংসর ধ'রে দক্ষিণ 

বাংপীয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রায় প্ততে)ক হিন্দ-এর পুজা করেন, সংখ্যার 

সীমা যার কয়েক লক্ষে । 

আলোচনার প্রারস্তে এই দেবতার আকৃতিগগত ও পুজাম়় প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে 

কিছু পরিচয় দেওয় আবশ্যক । এই দেবতা ছু'টি এবং মুণ্ড মৃত্তি। মাথার মুকুটটি বড় 
পান পাতার মত; তাতে বন্য লতা-পাঁতা আকা । গলা পর্যস্ত ফাঁপা । একট] কাঠির 
সাহায্যে থানে (বেদীতে ) মাটির শরার ওপর বসান হয়। ছুটি চোখের ও কানের 

পড়নে আদিমতার চিহ্ন স্পষ্ট । দ্রপাটি লম্বা ঈ্লাতের সারি বাইরে প্রকাশমান । 

দাড়ির নীতে গালপাট্রা বিশেষ ভাঁবে লক্ষ্যণীয় । সাদা রঙের মুখ মণ্ডলে আকর্প 
বিস্তৃত কালো গৌঁফ। মুণ্ড মৃতি যেখানে যুগ্ম থাকে, তার মধ্যে একটি স্ত্রীম্ৃতি ; আর 
্্রীত্বের একট মাত্র নিদর্শন, তার গৌঁফ নেই । বাকী সমস্ত নিদর্শনই উভষ মৃত্তির এক ; 
এমন কি দাড়ির নীচে গাল পাট্রাটি পর্যন্ত । 

পুজার সময়_-বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১লা মাঁঘ হলেও সাঁর। মাথ মাস ধরে পৃজা নিতান্ত 

কমহ্য়না। পণ্ডিত প্রবর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যদিও বলেছেন, “পোষ সংজ্ঞান্তির 

দিনেও পৃর্জা হয়।৮-.. (৯) কিন্তু দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, 
তার প্রমাপাভাব আর হলেও আজ তা অতীব বিরল । সর্বাধিক পৃজা দিনমানে হলেও 

রাত্রিকালে এর পৃজ। নিতান্ত কম হয় না। 

€১) রায় মঙ্জল। সাহিতা পরিষং পত্রিকা । ৯৩০৩ সাল । পৃঃ ২২৪-৪৮ 
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মুণ্ড মৃতির সমুখে খুব ছোট ছোট ছুটি ঘট পাঁতা হয়। পুঁজোপচারের মধ্যে সাধারণ 

নৈবেদ্য ভিন্ন মাছ মাংসও থাকে । ছাগ বলি হয়। পুবোক্ত প্রবন্ধে মস্তফী মহাশয় 

বলেছেন, “হিন্দ্ররা । ছাগ বলি দেয়, মুসলমানেরা হীস, মুরগী হালাল করে ।” 

শোলার ফুল দিয়ে পুঁজীর থান্ সাঞ্জিয়ে ঢাক-ঢোল, কাসর, ঘণ্টা বাজিয়ে সম।রোহের 

সঙ্গে এই দেবতার বাধিক উৎসব পালিত হয় এবং মাঘ মাসের মধ্যে একদিন ব্যতীত 

সম্বংসরের মধ্যে আর কোন দিন পুজা হয় না। আধত্রান্গণেরা এর পূজা করলেও এবং 

সর্বস্তরের হিন্দুর ঘরে পুজিত ২লেও প্রায় সব লৌকিক দেবত!র ভাগো যা ঘটে 

এদের ভাগ্যেও তার বঝ্)তিক্রম হয়নি ; অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্ব অপেক্ষা, নিম্নবর্ণের 

হিন্দুর মধ্যেই এরা অপেক্ষাকৃত বেশী মমাদৃত। 

পূজার স্থান__গৃহীভ্ান্তরে নয়। বনে-জঙ্গলে, মাঠে কিংবা বার-বাড়ীতে, বৃক্ষমূলে 

অথবা উন্মুক্ত স্থানে । ফলে ভক্ত সমাবেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের আধিক্য থাকে । 

এ-মৃত্তির কিন্তু বিসর্জন হয় না, সারা বছর বেদীর ওপরে থেকে নিজেই নিশ্চিইঃ হয়ে 

যায়” । কিন্তু এই দেবতাটি কে, উৎপত্তির ইতিহাসই--বা, কী এবং কোন্ কামনায় 

এদের পুজা, এ-সবের উত্তর এখনে! আমরা পাইনি । এবার আমরা সেই সব প্রশ্ের 

সম্মুখীন হব। 

দীর্ঘদিন ধরে এ-সম্পর্কে নানা তথা আহরণ করা কালীন প্রায় শতাধিক অভিজ্ঞ 

পুরোহিত ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করে দেখেহি পনের ষালটি নামে এই দেবতার পুজ। হয়। 

বল! বন্ুল্য, প্রকৃত পরিচয় জানা থাকলে নামের এত পার্ক) থাকত ন1। সেন্নামগ্ডলি 

হচ্ছে,_দক্ষিণরায় (দক্ষিণ দ্বার বা দক্ষিণদর ), বাস্ত, ক্ষেআপাল, ধর্মঠাকুর, গণেশ, শিব, 

নারায়ণ, ব্রহ্ম প্রভ়ৃতি। আর স্ত্রী-মৃতির নাম করণে দেখা যায়, নারায়ণী (গণেশ জননী ) 

লক্ষ্মী, গ্রাম্য দেবী বা বন দেবী। আমার স্বর্গত পিতৃদেব পণ্ডিত সৃষেণচন্দ্র 

চক্রবর্তী মহোদয়ের কাছে শুনেছিলাম, পুরুষ দেবতাটির নাম, 'কুড়োন্ ঠাকুর ।” 
শেষোক্ত নামটি ভিন্ন উপরোক্ত দেবদেবীর মব নামগুলিই যে' অলীক কঙ্গনা 

মাত্র, এআলোচনায় আরও মগ্রসর হ'লে আমরা তা বুঝতে পারব। পুরোক্ত সব 

দেবদেবী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব না হলেও সমাজে সর্বাধিক 

প্রচলিত কয়েকটি দেবতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারেও কিছু না বললে এ-প্রবন্ধ 

অসমাপ্ত থেকে যাবে। ও | 

উল্লেখা ষে, “বারা ঠাকুর কে?” এই নামে একটি প্রশ্ন একটি সংবাদপত্রের মারফং 

উত্থাপিত হয়েছিল । তার উত্তরে দুজন উত্তর দাতার একজন বলেছেন 'ব্রন্মা”, অপরজন 

“ক্ষেত্র পালের* নাম উল্লেখ করেছেন। | 

প্রথমেই আমরা দক্ষিণ রায় সম্পর্কে আলোচনা করব। যেহেতু এই নামেই 

সর্বাধিক পুজা হয়। | 

বন্ধ বিতর্কিত এই দেবতাটি সম্বন্ধে আজ পর্যস্ত যত আলোচনা হয়েছে, তার 
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সবগুলিকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, একটি তথ্যই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল । সেই 

তথ্যটি বলে, ইনি এতিহাসিক পুরুষ । সর্ষাধুনিক সিদ্ধান্ত, যশোহর জেলার ঝিকর 

গাছ'র ত্রান্দণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের অন্যতম রাজধানী দক্ষিণ ২৪ পরগনার 

র্থাড়ি মণ্ডলে' তার প্রধান সেনাপতি রূপে এর অভ্যাগমন ঘটে, ইসলাম ধর্মপ্রচারক, 

হিন্দ বিদ্বেষী গাজীদের অত্যাচার থেকে হিন্দুদের পরিত্রীতা রূপে (২ ক। খ)। প্রসিদ্ধ 

এতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তার বিখ্যাত গ্রস্থ 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে এই মুকুট 

রায় ও দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব কাল ১৬শ শতাব্দী বলে নির্ণয় করেছেন আর 

এতিহাসিক ধনঞ্য় দাশ মজ্বমদ!র বলেছেন, “মুকুট রায়ের রাজত্বকাল খৃঃ ১৩৩৮-৬৫ 

অবের মধ্য।” (৩) কিন্ত আমরা দেখতে পাই এ ১৪শ শতাব্দীরও ঢের আগে 

আলোচ্য দেবতার অস্তিত্। এ-ভিন্ন, দক্ষিণ রায়ের 'মৃতি যেখানে যত আছে, 

সবগুলি প্রায় একই প্রকার; কিন্তু বাহন কোথাও ঘোড়। কোথাও বা বাঘ, 

তার আকৃতিগত সার্ৃশ্য পুবোস্ত দেবতার সঙ্গে বিন্ৃষাত্র নেই। মিল শুধু দেখা 

যায়, ১ল| মাঘ, পুজার দিনটিতে । দক্ষিণ রায় ও বারা ঠাকুর এই দ্বই দেবতার 

১লা মাঁঘের পুর্জাকে 'জশাতাল' পৃজা বলা হয়। বুঝতে কষ্ট হয় না, জমৃকালো 

৮ জশাকালো এ 'জশাতাল' শব্দটি অপভ্রংশে এসেছে । 

১লা মাঘ, পূজার নির্দিষ্ট তারিখ নিধারণ সম্পর্কে অনেকে অনেক অলৌকিক ও 

নৈসগিক কারণ পরম্পরা আবিষ্কারে তৎপর হ'য়েছেন; যেমন, '১লা মাঘ উত্তরায়ণ 

আরস্তের সময় বলে শুভ দিবস হিসাবে এদ্দিন ধার্য করা হয়েছে ।” কিন্ত এ-মুক্তির 

সমর্থনে প্রমাণাভাব, পিছক কষ্ট কল্পনা মাত্র। পক্ষান্তরে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, 

স্থানীয় জমিদার বারুইপুরের (২৪ পরগন। জিলা) রায়চৌধুরী বংশীয়দের কেউ 
ধবস্ধবে গ্রামে এই দেবতাকে যোদন আনুষ্টিকভাঁবে প্রতিষ্টিত করেন, সেদিনটি 

ছিল ১লা মাঘ। মনেই দিন থেকে এঁ১লা মাঘ তারিখটিই বাষিক উৎসবের দিন 

হিসেবে ধার্য হয় এবং ২৪ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের যত 'থান' বা মন্দির 

আছে, সধত্র তাঁর প্রঙাব পড়ে; কারণ পৃবোক্ত 'ধব্ ধবে গ্রামে (প্রাচীন নাম 

ভীখতাড়া) এই দেবতার মাঝ আ্বনমানসে প্রতিষ্ঠার সৃচনা-পর্বে অপর সকল দেবস্থান 

অপেক্ষাকৃত নিম্প্রভ হ'য়ে পড়ে এবং আজও তাই আছে। (9) 

(২ ।ক) সতীশ মিজ্রের 'যশোহর থুগনার ইতিহাস।' মুকুট রায়। ১ম খণ্ড। 

এবং (২। খ) কুশদহ। ৩য় বর্ষ। শ্রাবণ_-১৩১৮। র্থ সংখ্যা । ৬৬ পৃঃ। 

(৩) বঙ্গের অনন্ত সামস্ত চক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস! মুকৃট রায়_৪৬ পৃঃ। 

(৪ ) দঃ ২৪ পরগনায় বারুইপুর থানার এ ধব্ ধবে গ্রামের এ বিখ্যাত মন্দিরে 

জশতাল পৃজার আরম্ভকাল অনুঃ ২০০ শত বংসরের বেশী প্রাচীন নয়। | 
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এভিন্ন দক্ষিণ রাঁযের কয়েকটি প্রচলিত ধ্যান মন্ত্রের মধ্যে বারা ঠাকুরের অস্তিত্ব 

অপ্রাপ্য । যেমনঃ 

(১) “চন্দ্র বদন চন্দ্র কায়। শার্ঘল বাহন দক্ষিণ রায়__” ইত্যাদি। 

(২) “সাগর সঙ্গম সুন্দর কায়। ঘোটক বাহন দক্ষিণরায়॥ 

ঢাল তরোয়াল টাঙ্গি হন্তে। দক্ষিণ রায় নমোহন্তরতে |” 

(৩) “সাগর সঙ্গম সুন্দর কায়। শাদুল বাহন দক্ষিণ রায়। 

পঞ্চবক্ত, সাবিত্রী হন্তে। সংকট তারণ দেব নমন্তে ॥৮ 

_-প্রভৃতি প্রায় একই রকম আরও কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র আছে। এ-সব মন্ত্রের 

মধ্যেও আলোচ্য দেবতার আকৃতিগত এবং পরে আমরা দেখতে পাব, প্রকৃতিগতও কোন 

সাদৃশ্য নেই । 

মাধবাঁচার্ষের পর খুঃ ১৬৮৬৮৭ অন্দে রচিত নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় 

মঙ্গল” কাব্যে এই দক্ষিণ রায়ের কাহিনী প্রথম সার্কভাবে কীতিত হয়। দক্ষিণ 

রায় কেক্ডদ্রিক এই কাব্যের উতস সন্ধানে গেলে আমরা দেখতে পাই, রাত্রিকালে 

দক্ষিণ রায়ের স্বপ্রাদেশ ব্যতীত অন্য কোন সুত্রে এই দেবতার উৎপত্তির কারণ জানা 

যায় না। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে ইসলাম ধর্মপ্রচারক বড়খা গাজীর যে যুদ্ধ কাহিনী 
উক্ত 'রায় মঙ্গল' কাব্যে পাতার পর পাতায় লেখা হয়েছে, সেই বড়খান্ গাজীর 

অস্তিত্বের একটা “পাথুরে প্রমাণ' দেবাঁর চেস্টা করেছেন শ্রীযুক্তা নীলিম! মণ্ডল তার “দক্ষিণ 

রায় বনাম বরথান গাজী, নামক প্রবদ্ধে। তিনি বলেছেন, 'খুঃ ১২৯৮ অবে দরাপ খা 

গাজীর শিলা! লেখে উংকীর্ণ বুর্হান্ কাজী ও দরাপ খার কুরশী নামায় প্রাপ্ত বরখান 
গাজী একই ব্যক্তি হইতে পারেন... 1” (৫) প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি কিন! তা আজও 

স্থিবীকৃত হয়নি আর হ'লেও আমাদের এই ১৩শ শতাব্পীকে পিছনে ফেলে আরও এশিয়ে 

যেতে হবে এই দেবতার উৎস সন্ধানে । | 

দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে একটা কথা এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার 

খাড়ী অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের প্রথম আগমন ও রাজধানী স্থাপনের কথা নানা প্রাডীন 

সাহিত্যে উল্লেখ থাকলেও পুর্বোজ্জ বারুইপুর থানার ধবধবে প্রামের ভিথতাড়া নামক 

স্থানে দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব কাল ৩০০ শত বংসরের বেশী নয়। কারণ প্রামাণ্য সূত্রে 

জানা গেছে, এই গ্রামের এই দেবতার যিনি প্রথম পৃজারী (দাক্ষিপাত্য বৈদিক শ্রেণীর 

ব্রা্মণ ) ছিলেন, তিনি বর্তমান প্ুরুষ থেকে উর্ধতন সপ্তম পুরুষ । তাছাড়া, জমিদারী 

সেরেস্তার চিঠায় সন ১১২১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ রায়ের নামে জমী ও জমার হিসাব পাওয়া 
গেছে। তখন মন্দিরা্দি কিছুই ছিল না, “থানে' পুর্জা হোত, আর এই গ্রামের মন্দিরে 

দক্ষিণ রায়ের যে-মুতি আছে, তার বয়সও ২৫০ বংসরের বেশ" হবে না! 

(৫) প্রবাসী । ১৩৫৮ সাল ; জোষ্ঠ__১৮০ পৃঃ 



৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ *৭৯ 

এই সব কাহিনীর পটভূমিতে বিচার করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কবি কৃষ্ণ 

রাম, এই মুণ্ড মৃতির আসল পরিচয় কিছু খুজে না পেয়ে, দেশে ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত 

ধর্মীয় সংস্কৃতির এই ধারাটিকে আপন কাব্যের মধ্যে প্রক্ষেপ ক'রে দক্ষিণ রায় ও 

বারাঠাকুরকে এক দেবতাঁয় পরিণত করে গেছেন আর দক্ষিণ বাংলার ভক্ভিপ্রবণ মানুষ 

আর কিছু না পেয়ে কবি কল্পনাকেই স্বীকার করে নিয়েছে । হিন্দু ভারতের দেবদেবীর 

ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভ।ব নেই। তাই বোধ হয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রাঁমায়ণ- 

রচন। প্রসঙ্গে দেবরি নারদের মুখ দিয়ে মহধি বাঁলীকির উদ্দেশ্যে বলেছেন,__ 
*,* ঘটে যা, তা সত্য নহে, 

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি ।% যাইহোক, দক্ষিণ রায়ও বারাঠাকুর অভিন্নজ্ঞানে, 

দুস্থ অধিবাসীরা একই নামে পৃথক ভাবে পুজা করলেও ধবধবে গ্রামের মন্দির-সংলগ্ন 

অধিবাসীরা নিজ নিজ বাড়তে কেউ আর স্বতন্ত্র ভাবে বারাগাকুরের পুজার আয়োজন 

না করে এ মন্দিরের দেবতার কাছেই পৃজানৃষ্ঠান করেন । 

বাস্তদের ও ক্ষেত্রপাল £ শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের প্রজ। পদ্ধতিতে দেখা যায় যে 

ক্ষেত্র পাল, বংক পাল ও নাগপালের সঙ্গে বান্তদেবের পুজা “উত্তরায়ণ সংক্রান্তি-কৃত)' 

( পৌষ মাসের শেষ দিন ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে,_-১লা মাঘে নয়। বাস্তদেবের ধ্যান 

মন্ত্,-_'*শশধরং সমবর্ণং স্বর্ণহীরো। জ্্বলণঙ্গং কনকমূকূট চুড়ং স্বর্ণযজ্ঞোপবীত শোভিতং অভয় 
বরদ হস্তং সর্লোটৈক নাথং ত্মিহ ভূবনরূপং বাস্তরাজং ভজামি।” এবং এর 

প্রার্থনা ও প্রণীমের যেনমন্ত্র আছে, তাঁর সঙ্গে বারাঠাকুরের ক্রোন সম্পর্ক নেই। (৬) 

এই .বাস্তুপৃজ্জার প্রচলন পৃর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ; পশ্চিমবঙ্গে এই পুজা অতি বিরল 

ঘটনা । 

ধর্্দঠাকুর £ মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “সাহিতা পত্রিকায় (৭) এবং “বঙ্গ 

সাছিত্য পরিচয়ে" (৮) ধর্মপূজা সম্পর্কে বলেছেন, “রামাই পণ্ডিত (খুঃ ১০ম--১১শ 

শতাব্দী ) যে ধর্মপুজাঁর প্রচলন করেন, তাহা মহাযাঁন মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতরূপ |” 

এ-মত আজও অখণ্ডিত। আর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তার “বঙ্গভাষা” নামক গ্রন্থে 

বলেছেন, «খৃঃ ১০ম শতাব্দী থেকে ধর্মপৃজার প্রচলন হয়” _(৪৬-৪৮ পৃ)। সুতরাং 

এহো বাহা।' আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে , কেননা আমরা ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই 

দেখতে পাব, এই বিদেশী দেবতা তাঁর বুনো চেহারাটা তাগ করে সভ্য বাঙালীর চেহার' 

গ্রহণ করতে চলেছে। 

(৬) সৃরেন্দ্র মোহন ভট্টীচাধ কৃত 'পুরোহিত দর্পন । ৯৯শ সংস্করণ । ৪৯৯ পৃঃ 

(৭) ১৩০০ সাল । জো্ঠ-১১১ পৃঃ 

(৮) ১ম খণ্ড। ১৬পৃঃ 
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গাগেশ 3 পৃর্বোজ 'রায়মঙ্গল' কাঁবো একটি উপকাহিনী আছে। তাতে বলা হয়েছে, 
বন্ধখ। গাজীর সক্ষে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধে গাজীর খড়্গাঘ।তে দক্ষিণ রায়ের মুগ্ডচ্ছেদ হয়। 

রায়ের এই মায়ামুণ্ড মাটিতে পড়ে গড়ায়। খন স্বয়ং ঈশ্বর এসে এদের বিরোধ মিটিয়ে 

দেন। আর বহু শ্রচত, সেই শনির দৃষ্টিতে দেহ থেকে উক্ষিপ্ত গপেশের আদি মুণ্ড রায়ের 

সন্ধে এসে বপে। 

“কাটা মুণ্ড বারাপুজা সেই হ'তে করে । 

কোন খানে দিব্য মৃত্তি বাঘের উপরে ॥” ( পৃঃ ১৭) 

গণেশ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে পৃরোজ মুস্তফী মহাশয়ের মন্তব্যটি 

উদ্ধৃত করলেই বোধ করি যথেষ্ট হবে। দক্ষিণ রায়ের স্কন্ধে গণেশের আদি মুণ্ড উড়ে- 

এসে-জুড়ে বসা-সম্পর্কে বলেছেন, “কল্পনা কারক (কবি কৃষ্ণ রাম) দিব্য চত্ুরতা 

করিয়াছেন। পৌরাণিক দেবতা গণেশও পিগ্রনাশক আর গ্রামা দেবতা দক্ষিণরায় ও 

ব্যাপ্রভীতি হাঁরক। সুতরাং দক্ষিণ রায়, দেবতা প্রক।শক মৃণ্ডটিকে গণেশ মুণ্ড বলিয়া 

প্রকাশ করায় বেশ খাপিয়া গিয়াছে অথচ গণেশের বহুকাল হইতে নিক্দ্দিষট মৃণ্ডটির 
একটা সন্ধান ও সুব্যবস্থা হইয়াছে.*শইত্যাদি। 

ক্রক্পা, শিব ও নারায়ণ £ এই সব দেবতার সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা সৃধী 
সমাজের কাছে আছে বলে মনে করিনা । সন্ধিংসু যে-কেউ শাস্ত্রীয় পৃজা পদ্ধতি পাঠ 
করলেই বুঝতে পারবেন, এরা হয় বৈদিক, না হয় প্রাচীন পৌরাণিক দেবত1। এই সব 

দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার কোন স্বাজাত্য নেই,_লোৌকিক দেবতা সম্পূর্ণ পৃথক 

সৃষ্টি, আর বৈদিক, পৌরাণিক বা মঙ্গল কাব্যের দেবতা প্রসঙ্গে একট বিষয় লক্ষ্য করার 

আছেযে, এদের নিয়ে সংস্কৃতি বাবাংল] ভাষায় অনেক ব্রত কথা, ছড়া বা গাথা রচিত 

হয়েছে; বিশেষ বাংলা দেশ তো ত্রতের দেশ। যার জন্য এদেশে তীর্থ দর্শন ভিল্ন অন্য 

কারণে এলে প্রাচীন যুগের আধ জাতিকে 'ত্রাত্যে” পতিত হ'তে হ'তো এবং তায় শুদ্ধির 

জন্য প্রায়শ্চিত্রের বিধ্পীনও ছিল। পক্ষান্তরে আলোচা দেবতার সম্পর্ষে কোন স্রতকথা 

ছড়া বা গাথা পাওয়া যায় না। সে-কারণেও মনে ভয়, এই সকল “দবভার আছি 

বাসস্থান ছিল বাংলার বাইরে । 

অতঃপর, স্ত্রী-মৃত্তি সম্পর্কে লক্মীদেবীর আলো।চনা অনাবশ্যক। কেবল নারায়ণী 

সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার । এই নারায়ণীর সঙ্গে গৌপহীনা এবং গালপাট্ট। শোতিতা 

মৃণ্ড মৃত্তিটির স্বাজাতা বা স্বাধর্মা কিছু আছে কিনা! না--তাও নেই। কারণ, 'ডাকার্ণব, 

তন্ত্র মতে যে ৬৪টি তান্ত্রিক মহাপীঠের উল্লেখ আছে, তার মধো অন্গতম হোল, দক্ষিণ 

২৪ পরগণার মধুরাপুর থানার অন্তর্গত খাড়ি পীঠ; যার অধিষ্ঠাত্ী দেবী হ'লেন 
'নারার়ণী ।' এই নারায়ণী কে? ইনিকি নারায়ণের লক্ষ্মী? তার ধ্যানমন্ত্রের “সিংহ 

কক্ধাধিরচাং নানাঙগংকার ভূষিতাং চতৃত্বজাং-.” প্রভৃতি শব্দের সমস্বয়ে মনশ্চক্ষে যে- 
অবয্বট ফুটে ওঠে তাঁর সঙ্গে এই গৌফহীনা মৃণ্ড মৃত্তিটির বিন্দবমাত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় 

--৭ 
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না। প্রধানত অ।কৃতিগত বর্ণনাই তো ধ্য'নমন্ত্রঃ তাছাড়া এই তন্ত্রটিও অবাচীন ! 

পক্ষান্তরে আলোচা দেবতার অস্তিত্ব আরও ঢের বেশী প্রাচান-_ শাজেই আমাদের আরও 

এগোতে হু'বে। 

প্রবন্ধের প্রথম অংশে আলোচনা হল সমস্যাটি কী 2 ২ম অংশে আলোচিত হল 

সে সমস্যার সমাধানে নানাজনের নানা প্রয়াসের কথা । ৩য় অংশে সমস্ত প্রশ্নের 

উত্তর দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। | 

এই বারাঠাকুরের প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে প্রথম মআালোকপাত করেন, মজিলপুর 

(দঃ ২৪ পরগণ। ) নিবাসী ইতিহাস তপন্সী ও প্রত্ত তত্ববিদ্ শ্র্গত কালিদাস দত্ত মহাশয়। 

পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বণু মহাশয় আরও বিস্তুত আলোচনা করেন; কিন্ত 

কোন্ কামনায় এই দেবতার পুজা বা কোন্ গুণে পুজা, সে কথা আজও অনালোচিত। 

স্বর্গত দত্ত মহাশয় প্রথম লেখেন, “নিয় বঙ্গে দুই আদিম দেবতা” (৯) ও “বারাঠাকুর (২০) 

নামক ছুটি প্রবন্ধ। প্রভৃত পরিশ্রমে তিনি 'আবিঙ্ক।র করলেন, এই “দবতার উদ্তব বাংলায় 

নয়, এর উল্তব দাক্ষিণাতো | 
দক্ষিণ ভারতে “কুট্রনদবর” (ব। কু্রন 'দপর) নামে প্রস্তরে খোদিত এক মুণ্ডরূপী 

দেবতার পৃঙ্জ! আজও তামিল জাতির মধো প্রচলিত আছে । [ভায়াইটহেড সাহেব ভার-- 

“06 1118860০005 01 ১০619 [11012 নামক গ্রন্থে বলেছেন, (দক্ষিণ ভারতে ) 

তামিল জাতির মধ্যে, বিশেষ দক্ষিণ আর্কট জেলায় “কুট্রন “দবর' নামে এক দেবতা 

পুজিত হয়। মৃতিটির বূপ-কল্পনায় দেখা যায়, বড় মুখোযের মত তার মাথা, উচ্চতা যার 

প্রায় ৩ফিট ; মুখমণ্ডলে লালীভ! । মুখ মণ্ডলের মণে। সব চেষে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ 

প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরানো গৌফ জোডা। ওপরের চোয়াল থেকে সিংহের মত ঈ্াতের সারি 

মুখের বাইরে বেরিয়ে আছে । একটা মোচার (কদলীপৃষ্প ) মত ক্রমশঃ সরু হ'য়ে ওঠা 

শিরোড্ষপ তাঁর মাথায়। পাথরের মুতিটিব নীচে একট। ক্ষদ্রাকৃতি পাঁধরের মস্তক, 

যেটি বৃহত্তর অবয়বে ক্ষত্র সংঙ্করণ ব' বধপ কঞ্জান!। পুলীরী বললেন, এটি কুট্টন দেবরের 

প্রতীকৃ স্বদূপ। (-_বঙ্গানুবীদ )” গ্রান্থে চজিত গুবির বর্ণনা এইরীপ £-- 

লম্বা মুখমণ্ডলে আকর্ণ বিস্তৃত গৌফ। গলা পর্যন্ত মুণ্ড মৃতি। কপালে ইংরেজী 

£' অক্ষরের মত তিলক চিহ্, চোখ হট বর্তৃপাকার, ছ্বপাটি লম্বা দাত বাইরে 

প্রকাশমান। ভীষণ দর্শন ।" বড় পান পাতার মত মাথার মুকুট নয়, মাথায় ওপর 

চড়ার মত লম্বা কীযেন। ঘরপাশে ঝাঁলরের মত চুল অথবা কোন সাজ পোষাক ঝুলছে । 
পাশের ছোটটি এ বড মৃতির মতই অবিকল এক । এই আলোক চিত্রে গালপাট্া আছে 
কিনা বোঝা যায় না। 

(৯) প্রবাসী । ১৩৫৮ সাল. আষাঢ। ২২৬ পৃঃ। (১০) ভারতীয় জৌকযান-_-ষষ্ঠ খণ্ড, 
৯ম সংখ্যা, ১৯৬৭ । ৫ এ 



সংখ্যা ১-3 | লৌকিক দেবতা-_বারাঠাকুর ৫১ 

এই গ্রন্থে এ কুন দেবর তিন্ন প্রস্তরে খোদিত “বসল -মারী? নামে প্রসিদ্ধ, মৃণ্ুরূপী 

ঘুগ্ম দেবতার চিত্র আছে। এ ঘট মৃণ্ড মৃতিও বারাঠাকুরের মত পাশাপাশি বাসয়ে 

পৃ্জা করা হ'য়। গ্রন্থে চিত্রিত ছবি বর্ণনা এইরাপ 2- 

এই গ্রাম্য দেবতা দুটি পাশাপাশি অবস্থিত । যেন কোন মন্দিরের কারুকাষ করা 

তোরণের মধ্যে । লঙ্বা ক্রমশঃ সরু হয়ে ওঠা মাথার ছড়া । মুতির চোখ, মুখ, গৌখ। 

স্বাভাবিক এবং ভীষণ দর্শন পয়। গালপাট্রা আছে নাতি বোঝাযায়না। কোমর 

পর্যন্ত এর অবয়ব পরিদৃশ্যমীন । 

এছাড।, প্রশান্ত বহাসাগরের অন্তর্গত ই্টার দ্বাপেও শ্রশ্তরে খোদিত মুগুরূপা একর 

মুগ্ধ দেবতার মৃতি পাওয়া গেছে । সেখানকার আদম আধবাসীরা লাখ হও মুতি দি 

পাশাপাশি বসিয়ে পুজা করত এসব মুতি কিডভুত বিমাকার (01916১0০ ), চোখ এটির 

গড়ন পাখীর মত । (১৯) 

আলোক চিত্রে দেখা যায়, একখগ্ড প্রস্তুরে ছোট বড চ।!রিটি ভীষণ শন হুণ্ড খত, 

বৃহদ।কার মৃতির মধো চোখ ও মুখের বড বড় গইবপ্প ছাড়া আপ কিছু বোঝা যায় না যাদও, 

কিন্ত বোবা যায় এগুলি এই বারঙা।কুরেরহ আদম বাপ । উঠ নানের অবাস্থতিও সে 

কথাকে প্রমাণিত করে । প্রস্তরের মধ্ ট্ুপা মাথায় আধু।নক তিগান বাজকে দেখা যায় । 

শুনেছি, ইনি স্বয়ং গ্রন্থণণার 1, ৬1010616580 স।হেব। 

আমদের আলো।6। দেবত।র সঙ্গে হোয়াইটহেড সাহেবের গ্রন্থে বণিত মৃত্িগুলির 

আকৃতির হুবহু ।মল দেখা যায়। প্রকৃতিগত মিলেস কথা পরে বপাছ। ৩বে বঙমান 

আকৃতিতে আদিম বৈশিষ্ট) থাকপেও খাল প্রভাবে যে তা যথেষ্ট পারিবত্ল 

(9070019610201১1) ) ঘটেছে, তা অনস্থীকায। এ-পারিব্তন আজও চলছে । মাজগপুর গ্রামে 

পাওয়া! কতকগুপি মাটর ৮1) ছোট পুতুল পাওয়া গেছে। পটুয়ারা এগুলিকে “বারাঠাকুর 

বলে হাটে-বাজারে বিক্রি করছেন । মাথায় ক্রমশঃ সরু হয়ে ওঠা লম্বা মত মুকুট ভিন্ন 

আর সব কিছু সভ্য, ম।জিত এবং সবাধুনিণ যুগোপযোগী স্বাভাবিক মতি ।এর কিছু নিদশশল, 

বারুইপুর থানার রামনগর গ্রামে 'পামনগরপগ্রস্থাগারের' সংগ্রই শালায় সংরক্ষিত আছে। 

আলোচ্য দেবতার দাড়ির নীচে গালপানট্টার যে-নিদর্শন দেখা যায়, তাও 

প্রাগৈতিহাসিক পরিচয় বহন করে । গালপা্া প্রদর্শনের রীতি আদিম জাতিদের মধ্যে 

বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল । নিদর্শন স্বরূপ আফ্রিকার এক আদিম জাতির একখানি 

মুখোষের আকৃতিগত ব্যাধ্যা দেওয়া হোল £__- 

'বতুলাকার মুখমণ্ডল, আয়ত ছুটি €চাঁখ, মাঁজজ টি দাত বাইরে বেরিয়ে আচে, 

দুই গণ্ডদেশের দুপাশে তিনটি করে ছয়টি উপকির চিহ্, মাথায় পাখীর পালকের শিরে- 

(১১) 210৩ ৬11198৩ 00945 ০ 59811) ]1)019--11. ৬1010651062, 0, 0.--26-27, 

(09199669 1921. 
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ভূষণ এবং দাড়ির নীচে কৃষ্ণবর্দ আকর্ণ বিস্তৃত গালপাটা। অতি ষত্বে লালিত ।”__-এটি 

এখন পোল]াণডের ৬2189 1/156010) এর 05111010155 081/016 ০1 06100819100 

8851 40198 বিভাগে রাক্ষত আছে। 

এই দেবতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছু “পাথুরে গ্রমাণ' দেওয়া আবশ্যক । উদাহরণ- 

স্বরূপ চারটি প্রমাণ উদ্ধত করা হোল। ছুটির উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে হোয়াইট 

হেড (১১) এবং স্বর্গত কালিদাস দত্ত (১০) মহাশয়দয়ের প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে, 

এর পর-_ 

(৩) মহেঞ্জোদারো থেকে একটি ক্ষৃত্রাবকাত পোড়া মাটির মৃতি পাওয়া গেছে, যা 

দেখতে এই বারাঠ।কুরের মত । (১২) 

এরপর এটি সব প্রাচীন নিদর্শন বল! যেতে পারে 

(৪) ২৪ পরগপা জিলার দক্ষিণাংশে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত 

'হরিনারায়ণপুর* নামক গ্রামে হুগলী নদীর ভাঙ্গনের মধে ঠিক এই বারাঠাকুরের মত 
দেখতে পোড়া মাটির মৃতি আরতার সঙ্গে কিছু মাগুষের হাড় এবং কিছু পাথরের অন্ত্ 

আবিস্কৃত হয়েছে । (১০) প্রতুতত্ববিদ পগ্ডিতগণ সেগুঙ্গিকে নব গ্রস্তর যুগের বলে স্থির 

করেছেন। সেই পোড়া মাটির মৃত্তির বর্ণনা £-_ 
মাথার মুকুটটি বড় পান পাতার মতন। কান দুটি পাশে লহ্বমান, চোখের 

অবস্থিতি অস্পষ্ট, ঈাত গুলি অদৃশ্য ; কেবল মুখের কাছে একটা বকা চোরা গহ্বর দেখা 

যায়। গলা পর্যস্ত কাঁটা ও গলাটি লম্বা । 

এবার বোধ হয়, পরিষার বোঝ। গেল যে, দক্ষিণ রাঁয়, ক্ষেত্র পাল, ধর্মঠাকুর, শিব, 
গণেশ বা ব্রন্মা। প্রভৃতি দেবতাগণের কেউই এই মুণ্ড মৃঠিরূপে পুজিত হ'তে পারেন ন1। 

আর দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে বিশেষ করে বলার কথা এই যে, এই দেবতার আবির্ভাব কাল 

যেখানে ১৬শ শতাব্দী (২-ক/খ) থেকে আরম্ভ করে ১৪শ শতাব্দীর (৩) পর ১৩শ শতাব্দী 

(৫) পর্যস্ত গবেষকদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সেখানে নবাপ্রস্তর যুগে বা মহেঞ্জোদারোর 
ধ্বংসাবশেষে যদি তার অস্তিত্বের “পাথুরে প্রমাণ' পাওয়া যায়, তবে কেমন করে স্বীকার 
করা যেতে পারে যে, উওয় দেবতা এক 2 তাছাড়া, দক্ষিণ রায় সর্বত্র আদি কাল থেকে 

একক ভাবে পৃজিত হ'য়ে আসছেন ; পক্ষান্তরে এই বারাঠাকুরের পৃজ। হয় প্রায় সর্বত্র 
মুগ্ধ মৃতিতে । সুতরাং এই দ্বই দেবতার অস্তিত্ব যে ভিন্ন, যে-বিষয়ে আর সংশয়ের 
অবকাশ নেই। 

এরপর আমাদের আচলাচ্য বিষয়, কুন দেবর ও 'বিসলমারী'-_ম্থভাব ধর্মে এই হ্ৃই 

দেবতার পরিচয় কী? 

(১২) “21001810) 416: 90019 06105 0150061 ৮% 701০৩ 65 17981000810 0065. 

71030981081) 519100910, 1019 ৯0100911959, 
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এই প্রশ্সের উত্তর দিয়েছেন শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, তার সম্পািত 'ইরিদেবের রচনা বলীতে' 

(১৩)। তিনি “কুট্টন দেবর' শব্দের বাংলা অর্থ করেছেন, 'এপদেবতা।” স্বঙাবে ইনি 

“উপদ্রব বিতাড়ক, নিরাপত্রাবিধায়ক এবং নৃতা-গীতা ধিষ্ঠাত দেবতা ।” শ্রীমগ্ডল মহাশয় এই 

'কুট্টন দেবরের আর একটি নামান্তর সংগ্রই করে উল্লেখ করেছেন, '“ঝুট্টিচ্চউন।” যার 

অর্থ এ 'অপদেবতা 1? 

কেরাল। রাজ্যে এই 'কুটিচ্চট্রন' কে নিয়ে এটা উৎসবের চিঅ পাওয়া গেছে “*চু৩ 

[11050856650 ৬/০91019 ০01 11018++ নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাপ্তাঙিক পত্রিকায় (১৪)। 

শিল্পী তার রং তুলি নিয়ে উৎসবের দেবতাপে চিত্রিত করছে । উৎসবের দেবতা 

কুটিচ্চট্রনের এক প্রকাণ্ড সুন্দর ছবি উৎসবের অপেক্ষায় সঙ্জিত । ছবির বর্ণনা, 

গল। পযন্ত বৃহদাকার মুণ্ড মৃতি ৷ চোখ, কান, নাকস্বাভাবিক; কিস প্রকাণ্ড এবং সুন্দর | 

সুদীর্ঘ কালো রংয়ের গোঁফ জোড়াটি দেখার মত । অধর ওষ টুক ট্ুকে লাপ । দাঁড়ির নীচে 

গালপাট্টার আভাষ আর তার নীচে লাল গংয়ের তেকোনা শোলার ফুলের মালার মত কী 
যেন ঝুলছে । কপালে ইংরেজী “7” অক্ষরের মঙ রক্তবর্ণ তিপক, মধ গোলাকার লাল 

টিপ। মুখমণ্ডলটি লালাভ এবং অত্যন্ত পৌরুষ ধৃপ্ত। মাথায় পাকানো রঙিন পাগড়ি, 

ওপরে তেকোনা ফুলের মত কী দিয়ে ষেন সাজানো । চিত্রে দেখা যায়, সামনা 

সামনি দ্বট মৃত্তি এবং ওপরে নীচে দুটি । কোন সুরেশী মুবব শিল্পী মৃতিটিকে রংয়ে রংযে 

রাঙিয়ে তুলছে । ছবিটির মাথায় লেখা আছে--”0061998 10) 2 4৯ 0061812 0510181+, 

আবার এ পত্রিকার পরবর্তা সংখ্যায় (11. ০0০৫০৮০: 1959. 1১, 24) উৎসবের 

দেবতারূপে এ রকম আর একটি চিত্র অংকিত আছে। তাঁর তলাঁয় লেখা আছে, 

“1১161811116 1001 0110 06811581”% এই মৃতিটি এ মুতির চেয়ে .কছু ভিন্নতর হলেও একই 

দেবতা; যেমন, প্রকাণ্ড, সুন্দর এক সুদেহী পুরুষ সিংহাসনে সমাসীন। ভঙ্ষিটি যেন 

পদ্মাসনে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট । বানু, মণিবন্ধে নানা অলংকারে সজ্জিত হাত 

হধানি দই জানুর ওপরে শ্যন্ত ও হাতের দই তর্জনী (অঙ্গুলি) ওপর দিকে উশ্দু করা। 

পম্চাংপটে কারুকার্ধমপ্ডিত বিরাট একটা চালচিত্র। গোলাকার চোখ, ও মোচা গোফ 

এবং বিশেষ করে লম্বা মত গালপাট্রাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে । মাথার বড় বড় চুল দ্ূপাশে 

ছড়িয়ে আছে। পোষাকের মধ্যে বুকের আচ্ছাদনে বেশী কারুকার্য লক্ষ্য করা যায়। 

ছবিটি সাধারণ কালো কালিতে ছাপা (১৫) 

(৯৩) সাহিত্য প্রকাশিকা। ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন । ভূমিকা ৭২৮ পৃঃ 

(১৪) ৬07, 0 1.5. টব০. 38. 70805৫ 20, ৯1680৮৩:-- 1959. 91049. ০.33. 

(১৫) রায় মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের মৃত্তির আকৃতি গত বিশদ বর্ণনা কোথাও নেই। 
তবে তার এ-মৃতি কোথা থেকে এল? “05 11103098050 5166119 ০1 [1018 

পত্রিকার উপরোক্ত ছুটি সংখ্যায় চিত্রিত যে দ্বটি মৃতি আছে, তার অনুকরণেই কি একদা 

দক্ষিণ রায়ের মতি পরিকঞ্জিত হয়েছিল? এইরূপ অনুমান করার ধথেষ্ট কারণ আছে। 
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বিসল মারা; মহীশুর রাজে। বিসলমারীর পুজা পদ্ধতি দেখে হোয়াইটহেড সাহেব 

মন্তব্য করেছেন যে, “105 55500হ) 25 ৫ %1)016 15 1600101) 01 01)6 3011 8110 

6৬1৫01019 চ6০101085 (0 2 0%50)181 21) 281100100141 ০01071000109, 1016 911185 

19 (1১০ 0)9০ [01 ৬/1)19]) 16 98155 (170 29,80,81 & 83) শ্রীমণ্ডল মহাশয়ও 

তাই বলছেন, “কৃষি সম্পর্কের নিপর্শন। রব্ুদ্র দেবতার নিকট আন্নভোগ উৎসবের 

একটি মূল্যবান চিত্র ।” (১৩) বিসলমারী কিন্ত রুদ্র দেবতা নয়। 

পিক্ঞ এই দেবঠ। পুচ, নান্ত্রী 2 এখানে কিছু গোল আছে । পরিষ্কার আজ পযন্ত 

কেউ উত্তর দেন ন ; অথচ আমদের তা পেতে ঠবে। | 

ডঃ শ্ীআশুতো।ষ ভট্টাচাষ মহাশয় তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “বাংলা মঙ্গল কাঁবের ইতিহাসে, 

প্রাগুক্ত হোয়।হটঠেড সাহেবের এ গ্রন্থ (১১) থেণে এই বিসলমারী দেবতার বিষয় কিছু তথ্য 

আমাদের উপহার দিয়েছেন । তিনি বলেছেন “দাক্ষিণাতের মহাশুর ও খর্ণাট অঞ্চলে 

'বিসলমাঁরী" বা 'বিসলমর] আম্মা নামে এক শক্তিশালী গ্র।ম্য তেবতা আছেন । “মরী, 

অথর! “মরা অ।্ম। বাংপা দেশের চণ্া কথাটির মত দাশসিশতে)র বনু গ্রাম স্ত্রা দেবতার 

নামের পরই ব্যবহাত ইঠয়। থ।কে। তে দ||ক্ষণাতো। তাত] 'বিমশমরী' বপিয়। পরিচিত 1* 

(৯৬) ডঃ ভ্টাচাপের ধারপা, “ধ্বনি তত্তের স্বাভ।বিণ নয়মে স্ত্রা দেবতা বোঝাতে 'বিসলট 

বিসলী” বিষুপা” বামুপী (বডুচণ্তীদাসেস আরাধ)। দেবী) নামে অপজংশে পরিণত ।” 

আকৃতির পরিচয়ে ইনিও বলেছেন যেত তাহার (বিসল মরী) 'অনেটা নিদিষ্ট গঠন 

পাওয়া যায়। প্রশ্তরটি জমে সুক্ষ হইয়া উধ দিকে উঠিয়াছে |” কিছু পরে হনিই আবার 

বলেছেন “অতএব মনে ২য়ঃ বিমলমরাহই বাংলার বাসুলী, বাপু আলী, দেবা বাসুলা 

নছেন।” 

বাংলার বাসুলী দেবা না হোক, ডঃ শ্রীভট্রাচাধের মতে, বিসলমরী স্ত্রী-দেবতা | এখানে 

একটু সন্দেহের অবকাশ আছে! কেননা, ,লীকিক দেবদেবীর ইতিহাস পর্যালোচনা 

করলে দেখা যায়, অনেক পুরুষ “দবতা কালক্রমে স্ত্রীদেবতায় পরিণত হয়ে গেছে । 
যেমন_মাকাল ঠাকুর পরে উণ্তীদেবীর সঙ্গে এপাত্মভূত হয়ে ম(কালচণ্ডীতে পরিণত 

হয়েছেন। (১৭) 

তাছাড়া, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে । মুগ্মমুণ্ড মৃতির মধে। একট পুরুষ দেবত", 

নাম তার কুট্নদেবর; তার গৌঁফও আছে, গালপানট্টাও আছে । আর যে-মৃতিটির 

গশৌফ নেই, সেটিই ক তাহলে স্ত্রী-দেবতা 'বিসলমাঁরী 2 তাহলে এরও দাড়ির নীচে 

পুরুষের মত গাঁলপাটা। কেন? জ্রী-দেবতী'র গালপাট্রা থাকা অদৌ কি সম্ভব? কুমোরের 

(১৬) বাংল! মঙ্গল কাবোর ইতিহাস-_-ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, €র্থ সংস্করণ-_-১৯৬৪ 

পৃঃ ৩৪৪ । 
(১৭) *বাংলার লৌকিক দেবতা”--শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বস্। মাকাল ঠাকুর । 
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দ্বারা মৃন্তির আকৃতিগত পরিবর্তন যতই ঘটুক, এসব মৃত্তির নির্দিষ্ট কাঠামো কিন্তু যুগ 

মুগ ধরে অবিকৃতই রয়ে গেছে। গৌফ আকা হয় রংতৃপি দিয়ে, গালপাট্রার সরু উদ 

অংশটুকু থাকে কাঠের ষ্াচের মধো ; পট্ুয়ারা তা দিয়ে বংশ পরম্পরায় মৃতি গড়ে চলে । 

অনুমান কবার মত সঙ্গত কারণ আছে যে, তন্ত্রের প্রভাব এদেশে যখন প্লাবন এনেছিল, 

সেই সময় পৃর্বোজ খাড়ী মহাঁপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারায়ণী গৌঁপহীন! মৃণ্ড মৃত্তির মধ্যে 

রূপাস্তরিতা হয়ে যান] কুমোরেরা একদ্রিন গৌঁফটা মুছে ফেলল; কিন্তু পুরুষ পরম্পরায় 

প্রাপ্ত কীঠের ্াচ থেকে গালপাট্রার অংশটুকু ভয়ে বা ভক্তিতে অথবা অজ্ঞাতসারে রয়ে 

গেল। মুত্তির মধ্যে মাজিত রূপ দেবার জন্য এ কাঁজ তারা করে নি নিশ্চয়ই, তা হলে 

কোৌনটিরই গাঁলপাট্রা আজ আর থাকতো না--অস্তত গৌঁপহীন মৃতিটির ত নয়ই । তাই 

আবার মনে হয়, “বিসলমারী” আদি যুগে পুরুষ দেবতাই ছিলেন, কাল প্রভাবে 

সমাজের কোন কোন অংশে স্ত্রীদেবতায় পরিণত হন। 

বার! ঠাকুরের এই 'বারা' শবটির উৎস সম্বন্ধে জানা গেছে যে এটি আর্ষেতর ভাষা । 

ঈাওত।লী, মুণ্ডারী, হো কুরকৃ প্রভৃতি আদিম জাতিদের ভাষায় *বারেয়া ধারিয়া' ও “বার, | 

. শব আছে । যার অর্থ “ছুই 1” (১৮) আবার কেউ বা বলেছেনঃ চারিদিক খেরা উচু 

বেদী, ঘট, পানপাত্র,টবৈদিক সে।মপাত্র,তান্্রিক শ্রীপাত্র প্রভৃতি । শ্রীমণ্ডুল মহাশয় ডর গ্রন্থে 

(৯৩) উল্লেখ করেছেন, “ইহা যমজ দেবতার (৬10, ৪০০৫5) প্রকৃষ্ট নিদর্শন...1” দুটি 

ঘটে পুজার অর্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বনু মহাশয় বলেছেন যে”-এ-প্রথা খুব আদিম । 

দুটির মধ্যে একটি দেবতার প্রতীক (থিওলজিক্যাল ইমেজ ) অপরটি দেবতার উদ্গেশ্ঠে 

দেওয়া প্রণাঙ্গীর আধার (সেরিমনিয়াল কনটেনার ) ছিল।” (১৭) সবাই প্রায় একমত 

যে, মার্ষেতর শব্দ বারেয়া৮ বারিয়া৮ বারা, অপত্রংশের মাধ্যমে এসে পৌচেছে । 

এই মুণ্ড পুর্জা প্রথা আমাদের দেশে অভিনব কিছুনয়। সুর অতীতেও ছিল এবং 

আজও এই প্রথাকে বিভিন্নভাবে ও রূপে আমরা মেনে চলেছি! “ভ্য়ত বা এর মূলে ছিল 

“বালিকা পাতা' অথবা 'মড়াখেলা' । কোথাও শম্য বৃদ্ধিক।মনায়, কোথাও শক্র বিনাশের 

জয়োলাসে, কোথাও বা উৎপাত প্রতিরোধের জঙ্য, প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তার ফল-স্বরূপে 

মুকুটিত মুণ্ড, বহ্মুণ্ড, নরপশ্মুণ্ড (5010118), ছাগমুণ্ড ইত্যাদি দেবতারূপে পৃজিত হতো । 

আদিম যুগের “চ্যাং'পৃজা, নরবলি, শিরোব্রত, এই মুণ্ড পৃজারই এক একটা রূপান্তর” । 

(১৩) আর পঞ্চমুণ্ডর আসনকে তো আমরা আজও কত ন]1 পবিত্র বলে মনে করি । এটি 
নতুন কিছু নয়, ভারতবর্ষের বিধানের অতুলনীয় বৈ'শঙ্ট্য এরং সেই বৈশিষ্ট্য রূপ হ'তে 
ভাবে এবং ডাব হ'তে প্ূপেই তার আনাগোন] । 

ফল কথা, এই বারাপূজার ধারা বাংলার এসেছে কোন এক অজানা যুগে । দক্ষিণ 

ভারতের “কুট্টন দেবর বাংলায় এসে 'কুডোন্ ঠাকুর' হয়ে গেছেন। আর 'বিসঙ্গমারী” 

(১৮) 4৯ 99002911 10150190815 69 2.0. 9০105 ৬০1-] ৮৪11 
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নানারপে রূপান্তরিত বা রূপান্তরিত । 'কুট্রনদেবের' কাঁজ হলো, ইনি আমাদের জীবনের 
নানাবিধ আধিভোৌতিক উপদ্রব বিতাঁড়ন করে নিরাপত্তার বিধান করবেন, আর আমাদের 

নাচ-গানের অনুষ্ঠানগুলি ভার আশীর্বাদে রসোতীর্প হয়ে উঠবে । বিসলমারী দেব বা 
দেবীর কৃপায় আম|দের শস্যভাগ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে ভরে উঠবে ॥ 

এই ২৪ পরগণার বুক চিরে প্রবাহিত আদি গঙ্গার বুকে একদা শুধু পণ্য সম্ভারই নয়, 
শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধার! সুদূর রাজ্য থেকে এসেছে ও গেছে এবং যা এসেছে) তা" 

বাংলার শ্যামলিমায় মিশে গিয়ে একাঁকারে চির নবীন হয়ে আছে। হারীতি, শীতলাম্মা 

প্রভৃতি বহু অ-বাঙ্গালী দেবদেবীকে বাঙালী নামে ডেকে আমরা যেমন করে ঘরে তুলেছি 

তেমনি, 'এ্যাবং অজ্ঞাত-কুল-শীল* এই "দবতা ছুটিকেও যেন সমান আদরে যথার্থ পরিচয়ে 

বরণ করে নিতে পারি । আর্য, দ্রাবিড়, কোল, কিরাত প্রড়তি গোীর অথবা শাজ, 

বৈষ্ুব, বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্সাশ্রিত জনসমাজের সীমিত স্বাতন্ত্য এই ভাব-সাম্োর ক্ষেত্র 

উবে গিয়ে বিশ্ময়কর একটা এঁকা ল|ভ করেছে এবং আজও তার প্রবল গতি অব্যাহত । 

সজনীকাস্ত দাস-সম্পাদিত 

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী অক্ষয় বন্তাল-গ্রন্থাবলী 
১ম--৩য় খণ্ড (আমার জীবন) সুদৃশ্য রেক্সিনে বীধাই। 

মূল্য-_-৩৯.০০ মৃল্য-_৯৬.৫০ 

চতুর্থ খণ্ড --১৪.০০ 

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী 

সমগ্র রচন। বলী দুই খণ্ডে সুদৃশ্য রেক্সিনে বাধাই । 

| মূল্য--২৫.০০ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩।৯, আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রোড, কলিকাতা.৬ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসবে 

সভাপতির ভাষণ 

ডঃ স্কুমার সেন 

দীর্ঘকাল সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সানন্দে যুক্ত থেকে একদা দেই ষোগ বিচ্ছিন্ন 

করতে হঝেছিল। সেকিছু দুঃখের কাহিনী । সে কাহিনীশ পরিষদের বর্তমান ভীনাবস্থার 

ইতিহাসের পক্ষে অবান্তর নয়। আপন।র। আজ পরিষদে নৃতন জীবন সঞ্চ(র করতে 

উদ্যত হয়ে সমাগত হয়েছেন। সে কাহিনী আজ আপনাদের শোনানো আবশ্যক 

বোধ করি । 

এম-এ পাশ করে গবেষণায় রত আছি । আমার শিক্ষার সুনীতিবাবু একদিন 

আমাকে বললেন সাহিত্য পণ্রষদের সভ্য হতে আর পরিষদের মামিক সভায় আমার 

গবেষণার বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতে । তার আদেশ শিরোধার্য) করে আমি 

অচিরে সাহিত্য পরিষদের সভ। হলুম এবং লিখলুম । আমার প্রথম প্রবন্ধ "আর্য ভাষায় 

গদ্যের ভঙ্গী” তেমন সুবিধার হয়নি। তবে টিক ভাষার উপর গুরুগম্ভীর লেখা বলেই 

ত। সাদরে ছাপা হয়েছিল । দ্বিতীয় প্রবক্ষটি লিখলুম আমার তখনকার বিশেষ গবেষণার 

বস্ত নিয়ে-_বাংলার নারীর ভাষা? । যে অধিবেশনে প্রবন্ধট পড়া হল তাতে সভাপতিত্ব 

করেছিলেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি হণীলাল বসু মহাশয়। তিনি ছিলেন 

বৈজ্ঞানিক, ডাঁক্জার । সভাপতির অভিভাষণে তিনি আমার প্রবন্ধের এমন উচ্ছৃসিত প্রশংসা 

করলেন মে আমার লঙ্জ। করতে লাগল । তেমন প্রশংসার নগদ বিদায় আমি আর 

কখনে। কোথাও পাই নি। সেই অধিবেশনের স্মৃতি আমাকে মানসিক পাথেয় যুগে 

এসেছিল আমার গবেষণ| করে । 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের চচ্চায় আমিগে|ড়াথেকেই সাহিত্য পরিষদের কাছে খালী । 

সাহিত্য পরিষদের পুথি অনেক রসদ যুশিয়েছে আমার লেখনীকে । সাহিত্য পরিষদের 

কর্তৃপক্ষ সদা তংপরতার সহিত আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন । তখন পরিষদের কর্ণধার 

ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্ত বড় খুঁতে। তার 
প্রশংসা পাওয়া সহক্ষ সধা হিল না। তিনি আমার প্রবন্ধ গুলি সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য 

করেছিলেন তার বোধ করবি শেষ সভাপতির অভিভাষণে। 

এত কথা যে বললুম ভাববেন না তা কেবল আত্মপ্রশংসায়। শুধু এই কথা 

জানাবার জন্ত বঙ্গলুম যে আমার কাজের ঘেটুকু মূল্য আছে সে মূলেঃর কিছু অংশ বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের প্রাপ্য, এবং পর্ষিং আমার অন্যতম বিদ্যাধাত্রী। 

--৮ 



৫৮ সাহিত্য পরিষং-পত্রিকা বধ "৭৯ 

শার্্রী মহাশয়ের তিরোধানের কিছুকাল পরেই মনে পড়ছে না সঙ্গে সঙ্গে কিনা 

পরিষদের কর্তৃত্ব এমন এক ক্ষুদ্র গোঠীর হাতে চলে গেল ধারা আসলে 'জার্ণালিষট,, 

অবসর সময়ে গবেষক । তাদের গবেষণার ক্ষেত্র উনবিংশ শতাব্দী সুতরাং তাদের 

নির্ভর ছিল ছাপা বই কাগজের উপর । উনবিংশতাবীর বাইরে গেলে প্রথি নিয়ে 

ধাটাঘ|টি করতে হত। সেদিকে তাদের প্রবৃত্তি ছিল না বরং নিবৃত্তিই ছিল। তারা 

কর্তা হয়ে গদিতে বমে পুরানো পুথি প্রকাশের সম্ভাবনা পর্যস্ত লোপ করে দিলেন, 

পরিষং প্রকাশিত সমস্ত পুরাঁনে। গ্রন্থের উক ওজনদরে বাজে কগজের মত বেচে 

দিয়ে। এতে পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অনুম।ন করা দুরূহ নয়। পরীক্ষায় 
পাঠ্য আছে অতএব অর্থাগম কিছু হয় বলে দ্খানি বই এরা দয়া করে ছাপতে 

লাগলেন ।-_- বৌদ্ধ গান ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ভন। তারা সাহিত্য পরিষদকে ছাপা বইয়ের 

গ্রন্থাবলী প্রকাশ ভবনে পরিণত করলেন। আর কেউ যেছাপ। বই নিয়ে উনবিংশ 

শতাব্দীর সাহিত্যের আলোচনা করে তা তাদের মোটেই বাঞ্চনীয় ছিল না। এমন 

এস্রা যখন ক্ষমতায় এলেন তখন আমি উনবিংশ শতাবীর সাহিত্য আলোচনায় 

রত। একদিন এমন একখানি বই দেখার দরকখর ঘটল যে বই অন্যত্র কোথাও 

নেই। পরিষদ মন্দিরে এসে বইট দেখতে চাইলুম। আমাকে বলা হঙ্গ, বার 

করে রাখব কাল আসবেন । পরের দিন গেলুম। বর্মচারী মুখ কীচু-মাছু করে বললেন, 

অমুকবাবু বলেছেন ও বই কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর 

দিলুম, অমুকবারুকে বলবেন সাহিত্য পরিষং বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের অধিকার 

স্ব সম্পত্তি, অমুকবাবুর পৈতৃক অথবা স্োপাঙ্গি'ত জমিদারি নয়, আমি কাল 

এই সময়ে আসব, বই আমাকে দেখান ঢাই-ই । বলা বাহুল্য পরের দিন বইটি 

আম।কে দেখতে দেওয়া হয়েছিল । 

ক্রোধ গ্রশমিত হবার পর দুঃখ জাগল। এমন করে লাঠাগাঠি করা কি ভালো! 

সাহিত্য পরিষং মণি বিভৃষিত হলেও আমার কাঁছে কালসপ অধুযুষিত সুতরাং ভয়ঙ্কর 
বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। পরের দিনই আমি পরিষদের সদষ্যপদে ইস্তফা দিয়ে 

চিঠি দিলাম। 

এদের এবং এদের অনুগতদের অধিকার তৃক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নানা 
দিকে দুর্গতি শুরু হুল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেশের অর্থব্যবস্থায় বিপর্যয় আনলে । 

স্বাধীনত। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্রবৃত্তিকে উদারতর তো করেই নি উপরস্ত 

সঙ্কীর্দতর ও স্বার্থপর করে দিয়েছে । তাই সাহিত্য পরিষদের উপর শিক্ষিত বাঙালীর 

উদাসীনত। বেড়েছে, মমত্ের চিহ৪ অবনৃপ্ত প্রায়। 

আমি সাহিত্য পরিষদের কাছেই থাকি । পথে আপতে যেতে পরিষং মন্দিরের মানমৃখ 

চোখে পড়ে। তখন প্রায়ই ভাবি মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের দিনের কথা। মন্দিরে 
মধ্যে স্থান না পেয়ে বনু ব.ক্তি মন্দির বাহিরে ভিড় জমিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে 



খ্য। ১-৪ অশীতিতম প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতির ভাষণ ৫৯ 

ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রন।থ। সেই উচ্ছুসিত উৎসাহের দিনটির কঞজ্জনা-ুবি মনে 

ভেসে উঠে। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং বাঙালীর আদি অকৃত্রিম এবং একমাত্র সম্পূর্ণ জাতীয় 

বিদ্যা সংস্কৃতি ও এতিহ্ের প্রতিষ্ঠান। দেশের মব অঞ্চল থেকে শ্রদ্ধাশীল শিক্ষত 

বাঁঙাণী তাদের সযতু সঞ্চিত মৃল্যবাঁপ পুথিপত্র, পুস্তক, প্র্বপ্ত, মুদ্র-এমন কি 

লঙ্ষমীর মোহরও চিরকালের রক্ষণের জন্বে ভবিযতের বাঙালীর চিত্তকে পিতপিতামহ্র 

পদচিঠ্ক্িত সেই কল]াণের টা1ডিশনের পথে এগিয়ে মাবার ভরসা যোগাবে, সেই 

উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধ।রে গচ্ছিত বেসখেছচলন। আমর সকলেই এই সঞ্চিত মপি 

ভাগারের রক্ষার জন্য দায়ী । এ দায় শিক্ষিত বাঙালী একক এবং সমবেতভাঁবে 

কতটা বহন করেছেন সে হিসাব নিতেও হবে তার চেয়েও বড় কথা এখনও যা 

বিদ্যমীন আছে তা সযত্বে ভবিদ্ঠতের জন্যে রক্ষা করতে হবে? দেশের তানেক 

পরিবর্তন হয়েছে এবং আরও অনেক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে কেন না কাল সবধদা 

পরিবর্তনশীঙ্গ। কিন্তু বাঙাশীর ব|ঙপিহ কখনও পণ্ড হবেনা! | যেদিন হবে সেদিন 

বাঙালী জাত লোপ পাবে। সেদিন সাহিতা পরিষদের প্রয়োজন থাকবে না। 

এই যে অন্ধকারের কথা বলনুম তা অ।শর আলো জেগেছে বলেই । শ্রীমান্ 

মদনমোহন কুমীরের মত সহদয় উৎসাহা বাঙালীরা আজ সাহিত্য পরিষদের দূর্দশ। 

মোচনে অগ্রসর হয়েছেন। অনেক আবর্জনা সরাতে হপে অনেক ধূলা উড়বে। 

আশা করি তাতে তাদের শ্াসরুদ্ধ হবে না। জ্ঞানের এই প্রদীপটি তার] উল্ভ্রল 

করবেন এই আশা করি । শেষে বলি “সরস্থতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্ 1” 

(৮.৪, ১৩৭৯ ) 

ডঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত 

রামেন্দ্র রচনা সংগ্রহ 
মূল্য__-২৫,০০ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

২৪৩৯, আঁচাধ প্রফুল্ল চন্দ্র রোড 
কলিকা তা-৬ 

ফোন--৩৫-৩৭৪৩ 



পশ্িঘৎ্-সংবাদ 
প্রথম মাসিক অধিবেশন 

২৪ আষাঢ় ৭৯ শনিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে ৭৯তম বর্ষের ৯ম মাসিক 

অধিবেশনে এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে স্বর্গত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও ভের! নভিকোভার 
স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীদুনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে ডকুটর চট্টোপাধ্যায় বলেন যে চিস্তাহরণ 

বাবুর পাণ্ডিত্য সর্জজনবিদিত। তাহার মতো চিন্তাশীল গবেষক বর্তমানে দুর্লভ । 

বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যানুরাঁগিণী রাশিয়ার শ্রীমতী নভিতকেোভার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে 

বাংল সাহিত্যের প্রতি শ্রীমতী নন্ডিকে]ভার যে এঁকান্তিক অনুরাগ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন 

তা প্রায় দ্র্লভ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর শ্রীমতী নভিকোভার গবেষণ1ও মূল্যবান । 

শ্রীপোপাল হালদার ভেরা নভিকোভা'র জীবনও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন 
করিয়া তাহার স্মৃতি তর্পণ করেন। ৃ 

পরে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী নভিকো ভর সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা 

পৃবক স্মতিতপন করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীভবতো।ষ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন 

ভট্টাচার্য এবং শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। 

ভাগীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব 

৮ শ্রাবণ বঙ্গীয়-স।হিত্য-পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পরিষদ--মন্দিরে 

সাড়ছ্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 
যথাক্রমে ড্র শ্রীদুকুমীর সেন এবং ডক্টর শ্রীহরেকৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ত। ডক্টর 

মুখোপাধ্যায় তাহার ভাষণে বলেন যে, কোনো জাঁতি সংস্কৃতি বিমুখ হইয়া বীচিয়া 

থাকিতে পারে না। যেসাহিতা-পরিষদ সেই সংস্কৃতিকে ধরিয়া রাখার এবং অগ্রসর 

করিয়া দিবার সংকল্প একদ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন বিস্মৃত প্রায় । বনু মনীষীর 

জব্রস্ত পরিশ্রমে এই সারম্থত মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহাকে উজ্জীবিত করিবার ভার 

বর্তমান বাঙালী জাতির । সভাপতির অভিভাষশে ডক্টর শ্রীদূকৃমার সেন তাহার সঙ্গে 

পরিষদের সংস্রব কিভাবে কিছুকীলের জন্য ছিন্ন হইয়াছিল দুঃখের সঙ্গে তাহার উল্লেখ 

করেন। তিনি এ আশাও পোষণ করেন যে পরিষদের বর্তমান কর্ণধারদের আন্তরিক 

প্রচেষ্টায় পরিষদ্ তাঁর লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া পাইবে । অতঃপর শ্রীদিলীপকুমার 
বিশ্বাস রামমোহন গবেষণায় নতুন তথ্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য পুর্ণ আলোচনা করেন । 

পরিষদ সম্পাদক ভ্রীমদনমোহন কুমার বাঙালী মাত্রকেই আহ্বান জানাইয়া 



সংখ্যা ১-৪ পরিষদ-সংবাদ ৬১ 

বলেন, রমেশচন্দ্র দত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শম্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ 

মনীষীদের কঠোর পরিশ্রমে যে সাহিত্য পরিষদ একদিন ভারতের মধো বিশেষ স্থান করিয়া 

লইয়াছিল তাহাকে জীবন্ত রাখিবাঁর ভার সকলকেই লইতে হইবে । নিঃস্বার্থ কর্মীর আজ 

একান্ত অভাব। সেই অভাব মোঁচনের জন্য বিদ্যা মুব সমাজকে অগ্রণী হইবার জন্য 
তিনি আহ্বান জ্ঞাপন করেন। 

প্রতিষ্ঠা-দিবদ উপলক্ষ্যে সম্পাদকের নিকট লিখিত কয়েকটি শুভেচ্ছ। বাণী পরিষদ 

সম্পাদক কর্তৃক সভায় পঠিত হয়। এই বাণীগুলি নিয়ে মুদ্রিত হইল--ঃ 

২ বেলতঙা। রোড- 

কলিকাতা 

৮৯ শ্রাবণ ১৩৭১ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস-উংসবের আমন্ত্রণলিপি পেয়ে 

আনন্দিত হয়েছি । এই স্মরণীয় উৎমবে যোগদানের ইচ্ছা সত্বেও শারীরিক অসুস্থতার 

জন্য আমি উৎসব-সভায় উপস্থিত থাকতে পারলাম না। 

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর সাহিত্য ও গ।ন। সাহিত্া-পরিষদ দীর্ঘ আশী বছর ধরে 

বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য, সঙ্গীত ও পুরাকীতিকে উদ্ধার ক'রে প্রকাশ করেছে, পূর্বপুরুষের 

সৃষ্টিকে রক্ষা করেছে। বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাঁষা, বাঙলার সাহিত্য, বাঙলার 

সংস্কৃতি সাহিত্য পরিষদের মধ্য দিয়ে পুর্ণ বিকশিত হোক। সাহিত্য পরিষদের 

সেবায় তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হও। ইতি-_- 

আশীর্বাদিকা 

(স্বাঃ) অপর্ণা রায় 

৬ সি মিডিলটন শৃ্নীট 

কলিকাতা 

ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৯ 

তোমার ১ঙা শ্রাবণের পত্জ পেয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা 

দিবস আগামী ৮ই শ্রাবণ পালিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হু'লাম। প্রতিষ্ঠা দিবসের 
অনুষ্ঠান সমূহের সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছান্তে, 

| (শ্বাঃ) প্রকুষ্নচন্ত্র সেন 



৬২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ '৭৯ 

বিশ্ব-ভারতী 

শাস্তিনিকেতন 

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠ। দিবসের আমন্ত্রণপত্র পেয়েছি । উৎসবে 

যোগদান করতে পারলে আনন্দিত হতাম। কিন্তু সেদিন অমার পক্ষে শান্তিনিকেতন 

ত্যাগ করা সপ্তব নয়। আঁশ! করি আমাকে মাজজন| করবেন । ইতি-- 

| (স্বাঃ) প্রতুলচন্দ্র গণ্ড 
(উপ|চ।ধ-বিশ্বাভ|রতী) 

১নং বালিগঞ্জ টেরেস 

কলিকাতা-১৯ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম জন্মোংসবে যোগদানের নিমন্্রণের জন্ম ধন্যবাদ । 
ঘর্ভাগযক্রমে আমার শারীরিক অবস্থা এমন নয় যে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে 

পারি। বাঙালীর নিজস্ব এই মই প্রতিষ্ঠানের উংসবে দর থেকে সর্বাঙ্গীন সাফলা 
প্রার্থনা করছি । 

বিনীত 

স্বা?) হিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

(ভূতপুব উপাচার্য-রবীন্দ্রভারতী ) 

প্রতিষ্ঠ। দিবস উপলক্ষ্য জনপাধারণ কর্তৃক উপহৃত গ্রন্থ চিত্র প্রভৃতির একটি 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান সভার সভাপতি ডক্টর মেন। নিম্ন বণ্িত প্রতিষ্ঠীন 
ও ভদ্র মহোদয়গণ পুস্তক উপহার দান করেন 2 

(১) মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহা ত্ম। গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯; 

(২) গ্রন্থ বিতান_-৯1৪ টেমার লেন, কলিঠ-১; 

(৩) কথা-কলি-_-৯৩ টেমার লেন, কলিঃ-৯; 

(9) দেবকুমীর বদু/অবধায়ক-বিস্বজ্ঞান-৯/৩ টেমার লেন, কলি-৯; 

(৫4) দীপায়প-১৮/এ টেমার লেন, কলি-৯; 

(৬) অস্ত্যুদয় প্রকাশ মন্দির-_-৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী সীট -কলি-১২; 
(৭) ইন্ডিয়ান আপসোসিয়েটেড্ পারিশিং কোং-৯৩ মহাআা গান্ধী রোৌড, কলিং ৭ 

(৮) আনন্দ ধারা প্রকাশন--৮ শ্ব।মাচরণ দে ফ্রাট--কলি-১২) 

(৯) বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস--৫/১ এ কলেজ রো, কলি-৯ 7 

(১০) বিন্যাভবন--৭৩ মহাত্স। গান্ধী রোড-কলিঃ-৯; 

(১১) এ, মৃুখার্ধি এড কো:--২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্্রট-কলিঃ-১২ 
(১২) জ্রীকালীলিকিন্বর সেনগ্ুপ্ত--কলিকাতা৷ ৫৫ 
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(১০) এ, কে. সরকার এগু কোং--১।১ এ বঙ্কিম চ্যাটাজণ স্ত্রী-কলি-৯২) 
(১৪) বিশ্ববাণী প্রকাশণী--৭৯।১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ ; 

(১৫) জিজ্ঞস|--১ কলেজ রো, কলি-৯; 

(১৬) ইস্টার্ন পারিশার্স_৮সি রমাঁনাথ মজ্জবমদার পরী), কলি-৯ 
(১৭) -শ্রীচণ্তী দাস চট্রোপাধায়__ 

(১৮) শ্্রীমদনমোহন কুমার-_কলিঃ-৬ 
(১৯) শ্রীরতিরঞ্জন মণ্ডপ, কানপুর কুমুড়সা, হুগলী 

(২০) শ্রীসোমেন পাল/তপেন্দ্র স্মৃতি আসর, কলিঃ-৯১৪ 

(২১) শ্রীদিলীপকুমাঁর সাহা, কলি ৫9 

(২২) শ্রীকৃষ্ণময় ভট্ট।চার্ম ০1০ বঙ্গীয় সাঁহিতা পরিষদ, কলিঃ ৬ 

(২৩) সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, 

(২৪) শ্রীমমিয়কৃমার মজুমদার, সাধারণসম্পাদক 'ইতডিয়ান ফিলোজধিক্যাল 

কংগ্রেস 

(২৫) শ্রীমতী রেণু রায়; 

(২৬) সারস্থত লাইব্রেরী, ৪০৬ বিধান সরণী, কপিঃ-৬ 

(২৭) সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২৩ 

(২৮) শ্রীনির্নলকান্তি মজুমদার 

(২৯১) শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, ৫২ মহ।ম্ম|গাপ্ধী রোড, কলিঃ-৯ 

(৩০) শ্রীমশোক উপাধ্যায়, 

(৩১) ডঃ সরোজমোহন মিত্র 

(৩২) আীডোলানাথ ভট্টাচার্য 

(৩৩) শ্রীকামিনী কুমার রায় 

এতদ্বযতীত শ্রীমতী উমা পগ কতৃক নিয়লিখিত মহাপুরুষগণের চিত্র উপহাত হইয়াছে £-_ 

৯। মহাজ্মা গান্ধী ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩। জগদীশচন্দ্র বসু ৪1 স্যার আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায় ৫। চিত্তরঞ্জন দাশ ৬। সুভাষচন্দ্র বছগু ৭। শ্রীম্ররবিন্দ ৮। রবীন্দ্রন।থ ঠাকুর । 

স্বাধীনতার রজত-জগ্বন্তী ও অরবিন্দ জম্মশতবাধিকী 

১৯৭২ খাঁষ্টাবের ১৫ই আগস্ট (২৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৯) সকাল ৮টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্ত এবং অরবিন্দ জন্ম শত-বাধিকী উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ 

সভার অনুষ্ঠান হয়। সকাল আটটায় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে জাতীয় পতাকা 

উত্তোলন করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীকাপীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মতাশয়। পরে 

পরিষদের রমেশভবনে'র সভাকক্ষে শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক 
আলোচনাসভার অনুষ্ঠান তয় । সম্ভার প্রারস্তিক ভাষণে পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক 
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মদনমে।হন কুমার *ম্বাধীনতার রজত জয়ন্তী” ও অরবিন্দ জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 

করেন এবং সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। অরবিন্দ জীবন ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা 

করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাঁগের ডি, পি-আই-অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার 

মন্তবমদার ও অধ্যাপক নীরদবরণ চত্রবতী। স্বাধীনতার রজ'ত-জয়ন্তীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রাঁয় এবং সভাপতি শ্রীকালীকিস্বার সেনগুপ্ত মহাশয় । 

সভশেষে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্ট।চার্য সমবেত সকলকে ধন্যবাঁদ জ্ঞাপন করেন । 

অরবিন্দ জন্মশ'তবাধিকী 

বঙ্গীয় সাহি5। পরিষণ ও কলিক।ত। অরবিন্দ জন্ম শতনাধিন্টী সমিতির উদ্যোগে 

১ল। ভাদ্র, ১৩৭৯ (১৮ই আগস্ট ১৯৭২) তারিখে বঙ্গীয় সাঠ্ত্য পরিষদে শীঅরবিন্দের 

জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 

শ্রীক।লীকিক্কর সেনগুপ্ত । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার তার প্রারস্তিক 

ভাষণে অরাবন্দ এন্ম শতব্ম,এই সভ।র উদ্দেশ্য ও তাংপর্য বর্ণনা করিয়া এক নাঁতিদীর্ঘ 

বক্তৃতা! প্রদান করেন। 

অতঃপর শ্রীদুধাংশুমোইন বন্দেযাপাঁধ্যায় মহাশয় "অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ” প্রসঙ্গে 

ভাষণ প্রদান করেন। এই দই খষি ও মনস্বীর জীবন ও দর্শনের এতিহাসিক তাৎপর্ষের 

দিকটর প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কেবলমাত্র স্বদেশ সাধনা নয়- ধর্ম-দর্শন 

সাঁহিত্য__ভারতসাধন!র প্র।য় সর্বক্ষেত্রে এই দুই দিকপাল ভাঁরতপথিকের অবদধন তিনি 

পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। পি. এফ, এগুরুজ ও রোক্ী রেশালার ধারণা রবীন্দ্রনাথের 

শেষপর্ধের কাবাস।ধন।য় শ্রীক্মরবিন্দের প্রভাব সক্রিয় ছিল-বন্দে্টোপাধ্যায় মহীশয় এই 

নুতন তথ্যের দিকটি রবীন্দ গবেষকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। 

অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবত্তী মহাশয় 'শ্রীমরবিন্দের দর্শন বিষয়ে এক মনোজ্ঞ 

ভাষণ প্রদান করেন' তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে মূলগত পার্থকোর 

কথা বলেন। তত্ব সাক্ষাৎকার ও সত্যদর্শন ভারতীয় দর্শনের মুলকথ।--এই প্রেক্ষিতে 

অরবিন্দ দর্শনের স্বাতন্ত্রোর দিকটি তিনি ললিত ভাষায় বিকৃত করেন। চৈতম্যসত্তা দিয়া 

শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় দর্শনের নব-ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। শঙ্করাঁচাষ জগংকে মিথ্য। প্রতিপন্ন 

করিয়াছিলেন, শ্রীমরবিন্দ এই মতের সমর্থক ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের মতে ঠচৈতন্যের সঙ্গে 

জগতের একটি নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। সুতরাং শঙ্করাচার্ধ-প্রবতিত জগৎ মিথ। তত্বকে 

অরবিন্দ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীমনরবিন্দ বেদ উপনিষদ এবং সায়ন।চারয গ্রভৃতির 

টাকাগুলিকে গ্রহ করিলেও এবং তাহার দর্শা-চিন্ত।য় ইহাদের প্রভাব থাকিলেও 

টাকাকারদের ব্যাথার আদর্শ তিনি পরিহার করেন। সুতরাং অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে 

স্তাহার চিন্তা নবমূল্যে তাংপর্য মণ্ডিত। শ্রীঅরবিন্দের লব্ধ সত্য হইতে অবগত হওয়া 



সংখ্যা ১-৪ পরিষৎ-সংবাদ ৬৫ 

যায় যে মনের উপরেও আছে একটি অতি-মানস স্তর । অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জীবনের 

প্রকাশ, সেই প্রকাশের পথে আসিয়াঙ্তে মন-_-এই অভিবাক্তিব পাথই আমরা একদিন 

অতিমানসন্তরে উপনীত হইতে পারিব। এই নল নব রূপান্তর শ্রীঅরবিন্দের অভিবক্তির 

লির্দেশ । 

অধ্যাপক চক্রবতণী অরবিন্দ-দর্শনের বাখা। প্রদানকালে আশা প্রকাশ করেন যে 

শীঅরবিন্দদের প্রদপিত পথে আগামীকালের ভারতবর্ষে নবযুগের জাত্াদয় ঘটিবে। 
অধ্যাপক শ্যামসুম্দর বন্দে।পাধ্যায় “আীমরবিদ্দ শতবাধিকী” শীর্ষক একটি কবিতা 

পাঠ করেন। 

সভাপতি শ্রীঠালীকিঙ্কর সেনগুণ্ড মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে শতবর্ষের আঙ্গোকে 

অশীঅরবিন্দদের জীবনদর্শন ও সাহিত্য ভ'বসার বিস্তৃত আলোচনা বরেন। সভায় 

ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন বরেন শ্রীমহী তাচমলী ঘোষ। 

কলিকাতা জীমরর্ণন্দ জন্মশতব!ধিবী সমিতির সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু সভাশেষে 

সভাপতি মহ[শয়-মতিণথবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবুদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

কথা শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জম্মোত্সব 
২৮শে ভাদ্র শনব 7১১২৯ তারিখে বঙ্গীমু-সাহি হা-পরিষদের সভ।কক্ষ রমেশ ভবনে 

“পথের পীচাল'-র 'অমর ভ্রষ্টা বিভৃতিভূষণ বন্দোপাধাযের অধ্টসপ্ততিতম জন্মোংসব 

উদযাপিত হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক ডর শ্রীসুকুমার সেন । 

সাহিত্য পরিষদে অনুতঠীত এই মনেজ্ঞ সভায় বন খ্যাতিমান সাহিতিক্, সুধী ও সাহিত্য 

অনুর।গীবৃন্দদের সমাবেশ ভয়। বিভৃতিভ্ূযপের জবন 9 সাহিহ্য বিষয়ে আলোচনায় 

অংশ গ্রহণ করেন কথাসাহি'ত্যক আ্রীমনোজ বসু, বনফুল, জ্রীগজেন্দ্রকুমার মিজ, 

জীদুমঘথলাথ ঘোষ এবং কবি ও সমাপোচক শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইহাদের 

অনবদ্য ভাষণে কেবপমাত্্র বিভ্ভূচিভূষণের অন্তরঙ্গ জীবনকথাই নয়-বাংল"*সাহিতা 

সেবায় তীর স্বকীয়তা ও মৌলিকতের দিকটিও পরিস্ফুট হইয়া ওঠে । বনফুল, বিভ্ৃতি 

ভূষণের উদ্দেশ্যে স্বরচিত হ'টি কবিতা পাঠ করিয়া মত।ত্র আনন্দবন্ধন করেন । সম্ভাপতি 

ডক্টর সুকুমার সেন তার ভাষণে বলেন_ 'বিডভৃতিভূষণের মনটি ছিল শিশুর মত। ভার 

সাহিত্যের লঙ্ধণীয় শিক_কিশোরসুলত কৌতৃহপ-সারল্য-আানন্দ ও নিয়াসক্ত দৃষ্টি! 

রবীন্্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন মাটির কাছাক।ছ মানুষ। নদী প্রবাহের মত 

স্তার সাহিত্য ষ্ঠার রচনা আগামী কালের পাঠক সমাজকে আনন্দদান করবে-_ 

স্তাদের সাহিতা রস-পিপাসাকে চরিতার্থ করে তুলবে ।” পরিষদের চিত্রশালায় 

বিভ্ভৃতিভূষণের একথা ন তৈলচিত্র স্থাপন-বিষয়ক জ্রীপালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবটি 

সভায় সরসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনঘমোহন কুমার 

অনুষ্ঠান সভাপতি, অতিথিব্ন্দ, সমবেত সঙ্জন ও সৃধীবৃন্দকে পরিষদের পক্ষ হইতে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

৯ 



৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ '৭৯ 

অধ্যাপক নিম্নলকুমার বসুর স্মৃতি-সভা। 

১১ কীত্তিক, শনিবার, ১৩৭৯ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের সভাকক্ষে পরলোকগত 

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর স্মৃত্তিসভা উদ্মীপিত হুয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন 

পরিষদের সহ-সমভভ।পন্তি ডাঃ শ্রীকাশীকিঙ্কর সেনগুপ্ত । বিংশ-শতকের় বাংলা 

তথা ভারতবর্ষে জ্ঞ।ন-মনীষ। ও িজ্ঞ(নচর্চ|য় অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু এক অবিশ্মারণীয় 

ব্ক্িত্ব। মহাজ্সা গান্ধীর একাস্ত সচিব ও অনুরক্ত শ্রিষ্ট হিসাবে অধ্যাপক বসু 

ভারতবর্ষের জনজীবনে সুমহান শ্রচ্ধার আদলে প্রতিষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুকালে 

অধ্যাপক বসু বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদেপ সভাপতি ছিলেন । 

পরিষদে অনুষ্টিত এই সভম় শ্রক্ষাঙুলি নিবেদনকালে অ্রীশৈবাল ঘণপ্ত অধ্যাপক 

বসুর অন্তরঙ্গ জীবনকথা পবিলশল কারেন। মতাক্মা গান্ধীর সঙ্গে কাহার নিষিড 

যোগাযোগের দিকটি জীগুপ্ত পুঙ্থামৃপৃঙ্থডাষে লিষ্বদ কয়েম। অধ্যাপক শ্রীক্মগদীশ 

ভট্ট।চার্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ সুপালত ভাষণে জ্ঞান-বিজ্ঞবীনচর্চীয় অধাপক বসুল সম্মদ্ধ 

লারশ্বঃ অলদানের দিকটি পরিস্ফুতট করেম। স্বাদেশিকতা, মানবিকতা ও গান্ধী জীবন 

দর্শনের প্রচারে তিনি অধাপচ বসুর সুমহান মেতত ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেন। 

জীকাঙ্গসীপদ ভট্টাচার্য মৃতাত্বিক, পুরাতত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও গান্ববাদী আআধ।াপক 

ষদুর অবিস্মরণীয় অবদা,নর থ। উল্লেখ করেন । গা) 1 10018 র সম্পাদক 

নৃতাত্তিকরূপে নির্সলকৃমাণ বসু প্রায়-বিশ্ববিশ্রুত তষয়াছিলেন_ এই মনস্ী রি 

শ্মতিরক্ষার বাপরে দেখুবাল। আগাগামী হবেন নলিয়া তিনি আশাগ্রকাশ কারেন। 

শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত অধ।াপত বসুর বহুমুখী গতিভার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার 

স্বতিরক্ষা ও ঠাহার গ্রন্থ ও বচনাদি প্রকাশের ব্যাপারে গুকদ্ধ আরোপ করেন। 

ভাঁঃ জ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত সভাপতিয় ভাষণে বিদ্বানী-অধাঁপক নির্মলফুমার 

বসুর সারস্বতচ।র বৈশিহ্ট্য ও মৌঙ্িকতের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়া দুঃখের সঙ্গে বলেমশ- 

ষ্রাহার ম্ৃতাতে ভারতবর্ষের যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল অচিরকাল মধ্যে তাহা 

পরিপৃরিত হইবে না! পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমৌহন কুমার শতক উপস্থাপিত 

একটি 'শোকণ্গ্রস্তাব' সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তাহা অধাপক বসুর শোক 

সন্তপ্ত পারজনবর্গের সমীপে গ্রবিত হয় । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্টিত অধ্যাপক 

নিষ্জলকুমীর বসৃর অনুরাগী, শক্ত ও বিদ্বজ্জনের এই সম্ভাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার 

জন্য পরিষদের পক্ষে মকলাক ধন্যবাদ জ্তাপন করেন ডক্টর শ্রীতবতো ষ দত্ত । 

কবি শশাঙ্কয়োহন সেনের জন্ম শতবাষিকী 

৮ পৌষ, ১৩৭৯ বঙ্গাকঝা শনিবার বঙলীযু-সাহছা-পরিষদ্ মন্দিরে, কবিশ্সমালোচক 

শশাঙ্কমোহন সেনের জলা-শতবাধিক্সী অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। সন্ভায় পৌরোহিত্য 

ফরেন পরিষদের সহ-সম্ভীপতি শ্রীতিদিবনাথ রায়। 



সংখ্যা ১-৪ পরিষং-সংবাগ ৬৭ 

শশান্ধমোহন সেন সাপ্প্রতিক বাংল সাহিতো একটি প্রায় বিস্মৃত নাম। স্বাহার রচিত 

কবিতা পুস্তক, সমালোচনা ও নিবন্ধ গ্রন্থ সমুহ অধুনা ছগ্প্র।প্য। সাম্প্রতিক ছাত্র-শক্ষক ও 

সাহ্ত্যানুরাগী মহলে শশাঙ্কমোহনও উপেক্ষিত। বিগতমুগের এই প্রসিদ্ধ বাণী- 

সেবকের শ্মৃতি-তর্পণকালে অধ্যাপক শ্রীজগদ্ীশ ভট্টাচার্য ছ্ঃখের সঙ্গে এই কথাগুলি 

নিষেদন করেন। শ্রীভট্টাচার্য কাহার ভাষণে শশাঙ্কমোহনের জীবন ও সারস্থত সাধনার 

পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন রবীন্মুশেও শশান্মোহন ছিলেন সতত 

পথের কবি । তিনিই আধুনিক বাংলা সা'হত্যে প্রথম কবি-সমালোচক। কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলাভাষা ও সাহিতের গঙন-পঠুন শশান্কযমাংন একটি 

স্মরণীয় নাঁম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম. এ. প্রবর্তনে তিনি পুণ্যল্লোক স্যার আশ্তুতাষ 

ও আচার্ধ দীনেশতন্দ্রের সহযোগী ছিলেন । সাহার “বঙ্গবাণী” “বাণীমন্দির ও “মধুসূদন” 

বাংলা সমালোচনা সাহিতোর এরশ্বর্। বাংল] সাঁহিত্য-»ংস্কৃতির রুটি বদ ও খাত বদলের 

এই ক্রান্তিলঞে শশাঙ্কমোহনের মত নারম্বত সাধকের মাহিত্যকীন্ির পধ্যালোতনা খুবই 

তাৎপর্যপুর্ণ বলিয়া ভিনি মনে করেন। 

এই স্মৃতি সভায় অন্যান্য বক্তীদের মধ্যে ছিচেন সাংবাদক শ্রীশচীজ্ নাথ দত, 

স্বীজে)তিগ্রসন্ন সেন, শ্রীসুধীর কুমার বসু এবং শীসনংকুনার গুপ্ত । অধ্যাপক আীত্রিদিনাথ 

রায় সভ।পতির ডাধণে কলিকাতা বিশ্বরিত্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে শশাঙ্কমোহনের 

পাণ্ডিতা ও কৃতিতের স্মতিচা-ণা করেন । শশাঙ্কমোহনের গ্রন্থ দর প্ুনম্রণ এবং তাহার 

জীবনতরিত রচনার কাজে বঙ্গদাহিত্যানুরাপী ব্যক্তি মাত্রই অগ্রণী হইবেন বলিয়া তিনি 

আশ গ্রকাশ করেন। অধ্যাপক ভ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষে সকলকে ধঙ্গুবাদ 

ভ্বাপন করেন । 

কি ভূজজধর রায়চৌধুরী র জল্ম শতবাধিকী 

বই মাঘ রবিবার (২২শে জানুয়ারী ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি ভুজঙ্গধর 

রায়চৌধুরীর জম্ম শত বাধিকী পালন করা ইয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সতাপন্তি 
অধ্যাপক শ্রীতিদিব নাথ রায়। 

অধ্যাপকত্রীঞগদীশ ভট্টাচার--কবির জীবন কাহিনী আলোচনা করার পরুক্তাহার কাব্য 

সাধনা আলোচনা প্রসঙ্গে বজেন--রবীন্দ্রনাথের কালের কনি হুইয়াও ক্ঞাছার কাবা- 

কৃতির বৈশিষ্ট্য সহজেই আকর্ষণীয় । প্রকাশ ভঙ্গীতে কোন কোন ক্ষেত্রে কবি তুঙ্জগধর 

সাহিত্যে এক বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত র খিয়।ছেন। শ্রীকালাপদ ভট্রীচণর্ষ তবঁজঙ্ধরের 

কাব্যের দার্শনিকতা বিশ্লেষণ করিয়া তীাঙ্থার কবিকৃতির বৈশিষ্টের উল্লেখ করেন। 

সভাপতি অধ্যাপক আ্রীব্রদিবনাথ রায় কবি তৃজগধর রাঁয়চৌধুরীর ঠ$কাব্যের বিভিন্ন দিক 
সন্ধন্ধে আলোচনা করেন । সভান্তে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করেন। 



স্বৃতি-তর্পণ' 

চিন্তাহুরণ চত্রবতর (১৯০০-১৯৭২ আ্ীঃ) 

বিংশ শতকের বাংলাদেশে আবির্ৃত হয়ে যে সব বাঙালী জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও মনীযায় 

সর্বভাগতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন আঁচার্য চিন্তাহরণ চক্রবতণ তাঁদের মধ্যে অন্তম। 

১৯০০ গ্রীষ্ট।ক্ের মে* মাসে চিস্তাহরণ চক্রবর্তী মহ|শয় কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 

পরিবারের আদি শিবাস ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া। বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভাঙ্যকার 
মধুসুদন সরস্বতী তার কুশাগ্রতীক্ষ দিব্য প্রতিভার দ্বার। যে বংশকে ইতিহাসে অম্লান করে 

গেছেন_চিস্তাহরণ চক্রবতীর জন্ম সেই প্রসিদ্ধ বংশে । পিতদেব-জ্ঞ।নদ।কণ্ঠ চক্রবর্তী । 
আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবতী অ!বাল্য মেধাবী ছাত্র । হিন্দ্বর ধর্ম-কর্ম-যজন-যাজনে পিতৃ- 

দেব জ্ঞানদাকগ্ঠের আস্থাছিল। অনুরাগ ছিল সংস্কৃত-সংস্কৃতিতে । তদ্বপরি কোঁটালি- 
পাড়ার এই ব্রান্মাপবংশে বনু কীতিমান সংস্কৃত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। কোলকাতা সংস্কৃত. 

স্ধলে তিনি প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি এই স্কুল থেকে আট 

টাকা বৃত্তি পেতেন । কিন্তু সংস্কৃত স্কুলে গাণত শিক্ষা দেওয়ীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য 

সংস্কৃত স্কুল-কলেজে অধ/য়ন হু নী । গত অধ্যয়নের জন্য তিনি অতঃপর সেপ্টপলস্ 

স্কুলে যোগদ।ন করেন। এখান থেকে তিনি আতিশয়,কৃতিতের সঙ্গে প্রবেশিকা পরাক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন। সামাশ্য কয়েক নম্বরের জন্য তিনি প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভে বঞ্চিত 

হলেন । গপিতকে পাঠ্য সমুহ্র অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের, 
আশা তিরোহিত হ'ল। তিনি *সেপ্ট পলস্ কলেজে' অধ্যয়ন করতে লাগলেন। ১৯৯২৯ 

সালে এই কলেজ থেকে আই. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর 

তিনি সিটি কলেজে সংস্কৃতে অনা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে 

সিট কলেজের ছাত্ররূপে তিনি বি. এ. সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান 

অধিকীর করেন। ১৯২৫ সাপে কলিকীত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ ১ সংস্কৃত এম. এ, 

পরীক্ষায় গুথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরে ১৯৩০ 

সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম, এ, পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান 

অর্জন করেন। বিশ্ববিতালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষাসূৃত্রে চক্রবতাঁ মহাশয়" বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সুবর্ণপদক ছাড়াও, শ্রীনাথ কু সুবর্ণপদক, হুর্গামণি সুবর্ণপদক, অন্নপূর্ণা দেবী সুবর্ণপদক 

এবং প্রসন্নময়ী সৃবর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃত সাহ্ত্যি ও সংস্কতির উপর তার 

অনুরাগ সুগভীর । জীবন ব্যাপী সাহিত্যকমে তার এই সংস্কতানুরাগের দিকট। 

পরিস্ফুট | তিনি বঙ্সীয় সংস্কত সাহিত্য পরিষদ ও 950389] 5819981104৪ ০9০181197 
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' পরিচালিত কাব্যতীর্থ উপাধি পরীক্ষাতেও অশেষ কৃতিত্ব গ্রদখন করেন। এইয়প 

বন্থ কৃতিত্ব ও পারদশিতার মধ্যে তিনি ছাত্রত্রত সমাপ্ত করেন । 
কর্মজীবনে তিনি আজীবন শিক্ষাত্রতী। বিদ্যালয় শিক্ষক হিলাবে তার কর্মজীবনের 

সূচনা! । বর্তমান শতাঁফীর বঙ্গীয় খিক্ষক সমানে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এক অবিল্মরণীয় 

নাম। ১১২৯ সালে তিনি “বেখুন কলেজে" সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেক্চারারের 

পদে যোগদান করেন। ১৯২৯-৩১ পর্যন্ত বেখুন কলেজে অধ্যাপনাসৃত্রে তাকে নিযুক্ত 

ধাকতে হয়। ১৯৪৯ সালে “সংস্কৃত ও বাংলার লেকচারার দ্ূপে অধ্যাপক চিস্তাহরণ 

কিছুকালের জন্য প্রেমিডেন্ি কলেজে অধ্যাপনা করেন । ১৯৪১-৫৫- প্রায় ১৫ বংসর 

যাবং তিনি 'কৃষ্জনগর কলেজে" বাংলাভাষ। ও মাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। 

সভার শিক্ষক জীবনের শেষ স্মরণীয় দিনগুলি অতিবাহিত হয় প্রেসিডেলী কলেজের 

বাংল ভাষা! ও সাহিত্য বিভাগে । ১৯৫৫-৫৮ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের 

“বাংলাভাষা ও সাহিত্য" বিভাগের অধ্যাাপকপদে বৃত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে [তিনি 

সরকারী চাকুরী থেকে অবপর গ্রহণ করেন। কঙ্গিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 1360881 

98107510016 855090121101) /&958 9805101 3081, ঢ+1 সারুস্বত সম!জ, বিশ্বভারতী 

লোকশিক্ষা পরিষদ, বোর্ড অফ সেকেপ্ডারী এডুকেশন (পঃবঃ) প্রভৃতি শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠীনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত; ও পরীক্ষক পে শিক্ষাদগতে তিনি একজন 

সর্জজন পরিচিত ব্ক্তি। শিক্ষবিভাগের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর অধ্যাপক 

চক্বত্ণ মহাশয় কলিকাতা বিসশ্ববদ্তালয়ের গ্রস্থপ্রকাশ বিভাগের সম্পাদক পে কিছুদিন 
কাজ করেন। শিক্ষা বিভাগে ভার এই সুদর্থ কর্মজীবন কেবলমাত্র তার জীবন ও 

জীবকীকেই চরিতার্থ করেনি_আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পক্ষেও অত্যন্ত তাংপর্যপুর্ণ 

ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছিল । 

পূর্বভারতের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতি বিশেষ করে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে তার মৌলিক 

অরদান ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে সৃবিদিত।-_ত্তার জীবনবাপী সাহিত্য সাধনা ও 

অন্বেষণের বিষয় ছিল _বাঙ্ালীর জীবনবোধ ও বোধি, জ্ঞান ও প্রতীতি, মনন ও ধ্যান-_ 

এককথায় জাতির সাধিক আত্মবীক্ষা। গার চিন্তা ও ভাবনার বিষয় হিচিত্র ম্ী। 

সাহিত্য-ভাষা-_-বযাকরণ-অভিধান-কো ষগ্রস্থ-পুঁথি-তন্ত্র-হিন্দৃ-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম, পালি-প্রাকৃত- 
লোকসংস্কতিধর্-মৃতিতত্ব-প্ররাতত্ব-রাস্ট্রনীতি-সমাজ-নীতি' এবং সাংস্কতিক ইতিহাস 

প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে নুতন অআ'লোকসম্পাত করে তিনি তার সৃজনী চিত্তপ্রকর্ষের 

পরিচয় প্রদান করেন। আধৃনিক জীবন জিজ্ঞাসার পাবক স্পর্শে তরুণ চিন্তাহরণ নূতন 
ভারত আবিষ্কারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েন । গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ অপরিহার্য হয়ে 

ওঠে কভার জীবনে- কারণ গুরুকরণ ব্যতীত কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। 

সেজন্তই তরুণ চিত্তাহরণ বর্তমান মগের প্রসিদ্ধ প্ররাতত্ববিদ--পণ্ডিত ও চিস্তানায়ক 

মহামহ্ণোেপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ অভিলাধী হয়ে পড়েন । ভার এই 
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আশা! চরিতার্থ হতে বিলম্ব হোল না। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের তদাঁনীস্তন সম্পাদক 

গীষ্পতি রায়চৌধুরী মহাশয় এই সাক্ষাংকার সম্পাল্প করিয়ে দেন। তদবধি হরপ্রসাদ 

পাত্রী আচার্য চিন্তাহরণের সাহিত)গুরু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও আর একজন মনস্থী 

কলিকাতা সংস্কত কলেজের অধাঙ্ষ সতীশচজ্দ্র বিদ্যাত্বষণ মহাশয় ত্তীর নবউদ্ধুদ্ধ চেতনায় 

বারিনিষেক করেন, কভার জাগ্রত বক্ষপঞ্জরে ত্বালিয়ে দেন দীপশলাকা। চিন্তাহরণের 

গবেষক সত্ত্বা গ্রজ্ঘলিত হয়ে ওতে! 

এইশতকের তিরিশের দশকে আচার্য্য চিন্তাঙ্থরণ বদেশ ও বহিধূঙ্গর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 

মংস্কতিচর্চার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠঠন গুলির সঙ্গে সংম্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এইসৃত্রে, এশিয়াটিক 

সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মংস্কত সাহিত্য পরিষং। অল ইঞিয়া ওরিয়েপ্ট!ল 

কনফারেন্স গ্রড়তি এরতহামণ্ডিত পবিত্র বিদ্য!চ6র কেন্দ্রগুলির কথা মনে পড়ে। এই 

সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আচার চক্রবর্তী মহাশয় একজন অগ্রগ।মী গবেষক, অধ্যবসায়ী সাহিত্যসাধক 

হিসাবে অচিরে এতদ্দেশীয় বিদ্ংমগ্ডশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত 

প্রতিষ্ঠানে নানা গুরুত্বপুর্ণ পদ অলম্কত করে তিনি যোগার পরিচয় দিয়েছেন। এই 

গ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ভার সংস্রব আীবনব্যাপী। বঙ্গীয় সাহ্ত্য পারষদের সঙ্গে তিনি 

অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত । ১৯৩৩)-৪৯ হাব পর্যস্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত) পফিষদের* সহকারী 

সম্পাদকজপে পরিষদ সেবায় নিযুক্ত ছিজেন। এই সময়ে তিনি পরিষদের প্থিশালা 

ও গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের দায়িত্ব পালন কর্েন। পরে ১৩৪৫-৪৯. এবং ১৩৬৭-৭১ পর্যন্ত 

তিনি পাঁরহদের গৃথিশলাধ্যঙ্ষের পদ অলন্তত করেন। পরিষদের [চত্রশালাধ)ক্ষের পদেও 

তিনি নিধাচিত হন । ১৩৬৬ বঙ্গাবে [তান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতির 

পদে উন্নীত ইন। ১৩৭৯ বঙ্গাজঝ থেকে জীবনাস্ত পর্যন্ত চিন্ত।হরণ চক্রবতী মহাশয় এ 

একই পদে বৃত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। 
৯৩২৯ বঙ্গাষ্ষে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের উপণ্গ্রন্থাধ্যস্ক এবং ১৩৩১-৪০ 

পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহৃকীরী সম্পাদকরূপে পরিষদের অশেষবিধ কলঢাণসাধন 

করেন। “ইগিয়ান কালচারাল কনফারেন্দে' অধ্যাপক চক্রবর্তী নানাগুরুত্বপূর্ণ পদ 

অলঙ্কত করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি ক্লাসকাল সংস্কৃত শাখার সম্পাদক এবং 

১৯৩৭ সালে বাংলা শাখার সম্পদকের পদ অলঙ্কাত করেন । ১৯৫৭ সালে 

দিল্লী মহানগরীতে, 'অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেলজোের' উনবিংশতিতম অধি- 

বেশনে অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় ক্ল্যাপিকাল সংস্কতশাধার ,সতাপতি ছিলেন। 

এশিয়াটিক সোসাইটি, স্কার মতে সারস্থত চর্চা ও জ্ঞান সাধনার পীঠভূমি। এই প্রতিষ্ঠানের 

সঙ্গেও তিনি ওতংপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৬১-৬৪ পর্যস্ত তিনি 

এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ববিভাগের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চক্তবী মহাশয় 

সোৌসাইটার একজন “ফেলো? নিরাচিত হন৷ জানুয়ারী ১৯৬৫-হতে জানুয়ারী ১৯৬৭ পর্যন্ত 

তিমি এশিয়াটিকে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদ অঙ্স্কত করেন। ১৯৬৫ সালে 



সংখ) ১-৪ পরিষং-সংবাদ ৭ 

বারাণসী ধামে অনুষ্টিত “তন্ত্রসম্মেলমে” তিনি তজ্ুসংস্কতি বিভ'গে সভাপতিত্ব করেন। 

এতত্ব্যতীত তিনি কণ্লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পরিভাষা কো-অভিমেট্িং এ্যাণ্ড বেঙ্গলি 

স্পেলিং ছ্টাগডাডিজেশন কমিটি ও এবেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসমের' স্পেশাল 

লাইব্রেরীজ- কমিটির" সদস্যপদ লাভ বরেন। 

জ্বান বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি শিশেষ কৌন বিষয়কে প্রাধান্য দেননি । স্টার এই চর্চার 

ক্ষেত্র বহু পরিব্াযাপ্ত এবং সাজা বহুচ!'রিতাই ধরি কার চরিজ্রলক্ষণ ৷ অভিধান ও 

কোগ্রঙ্থের প্রয়োজনীয়তা এব মাবশ্য হাতার দিকটি তিনি দীর্ঘকাস ধরে বিতার বিবেচনা 

করেছেন, এবিষয়ে তার জ্ঞান অন্িজ্ঞচা ০ পরামর্শ ঘতিশয় মৃল্যবাম ও অপরিহার্য বিবেচিত 

হয়েছে । তিনি “বঙ্গীয় মহাঁকোষা ও 'আীভাযাশীযা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। 

বঙ্গীয় সাহিভাপরিষং পাচ খণ্ড ভারজা কষ প্রকাশের প্রকল্পগ্রহণ করেছেন। তিজ্ব!হরণ 

চক্ত্রবতণী এই "ডারভক্োষের সম্পাদক মণ্ডলীর আহ্বতম ২ দস্য হুলেন। 

ববিদগ্ধ বাঙালী পিত 'ব্ীী় সাকিল পশ্িষিং পত্তিতার সম্পাদমা করবাঙঙীর 

চিন্তায় আমূল পরিবর্তন সূচনা! করেন (চন্তাহরণ চও্্বক্ী সাহিতাংপরিষং পতিকার 

সম্পাদকরূণে বাক্ষালীজগ মর বিজ বকষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস সংস্কৃতি 

ষয়ে পাঠক সমাজকে সতুহলী কৃতুয় ছাতা লন, তিনি ১৯৪-৪৪, ১৩৫০-৫৫, ধবং 

১১৬৪-৬৫ সালে 'ক্ীয় সাংছিহা গরিষং পতঙার” সম্পাদমার মাশ্যাতার পরচয় 

দেন। ১৯৩৩-১৯৪০ পর্যন্ত চিনি এবথুন কলে ম্যাগান্সিমেরা সম্পাদক ছিলেম। 

মূলতঃ 'ঠার প্রচেষ্টার ফলেই “বেযুন ম্যাগাজিনের? গৌরব বৃদ্ধি হয়। 

অধ)পক চিন্তাঙরণ চক্রবর্তীর সাহিানম বিপু | ছাজ্রীবলেই পদ্র-পত্িকায় 
তার নিবন্ধাদি সমাদত হয়! ১২৮ বঙ্রালে। কাজিক বসু সম্পাদিত "স্বাস্থা সমাচায়ে 

স্তর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনার মাম, 'কচছুরী পানা, | প্রবাসীতে প্রকাশিত 

সার প্রথম রচনার মাম-বাণলা রামায়ণে রত্রাকরের উপাখ্যান” । উংরেক্গী বাংলা 

সংস্কাড ও হিন্দীভাষায় প্রতারিত যয পত্র-পত্রিকা ভার প্রবন্ধ মিষন্ধ প্রকাশিত 

হয়েছে । এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর সমন্তই আ্াজও গ্রন্থণন্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়নি। 

ষ্টার এই সমন রচনার সর্াঙ্গীন পরিচয় প্রদান বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব ময়। তিনি 

যে সব পত্র পত্রিন্বায় লিখেছেন সগুণলর মধো, 100171181 01 015 /১518610 90০18(9, 

ঘ6৪1]9 ৩৬1০ক/ 0 (106 /৯518010 509০1615, /১01815 01 016 31090021068 01150151 

চ6362101) [105011066, [01219 11131011091 02058166119, 11701910 /৯100170215, [104180 

0911016, 00211615 7001081 ০1 016 17195110010 90901069, 1041910 0, চ. ত., 

2080 10 [00199 18119, /00100819, 10010810106 08108870810) 0108. 76568101) 

[10561000, 200080100 0826166, 10610 [6৮16%, 0910008 16৬16 ৭, /111106- 

8382581 65810108655 691001016, 38102 082500661, ৪0016) [51210010 0411016, 755159810 

ঢ5192810, বঙ্গীয় সাহিন্তা পরিযৎ পত্রিকা, সংক্কত সাহিত্য পরিষং পত্রিকা, প্রবাসী 



৭৭ 

ভারতবর্ষ, 

সাহিত্য-পরিষং-পন্রিকা ও বর্ষ ৭৯ 

বসুমভী, হিঠবাদী, তত্ববোধিনী, আনন্দবাজার, দেশ, অম্বত, বেখুন কলেজ 

ম্যাগ।জিন, কৃষ্ণনগর কলেঙ্গ ম্যাগাজিন, পঞ্চপুষ্প, নবশক্তি, প্রণব, বিশ্ববাণী, উদ্বোধন, 

জীনবাণী, 

শিশুসাথা, 

স্বাস্থা সমাচার, দ্বন্্, কালপুরুষ, সমকালীন, সোনার বাঙলা, সন্দেশ, 

হোমশিখ।, কল্যাণী, কায়স্থসমাজ, বৈদিক, শনিবারের চিঠি, শতদল, 

অর্চনা, বঙ্গবাণী প্রড়ৃতি পত্র-পত্রিকণাগচলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা। এছাড়া 

বন্ধ দুর্লভ ল্মারক গ্রস্থ ও অথ।।ত পত্র পত্রিকাতেও তার বহ্ম্ল্যবান রচনা বিষ্বত আছে। 

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিকা $-. 

(৯) 

(২) 
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(৮) 

(৯) 

(১০) 

(৯১) 

(১২) 

(৯৩) 

(১৪) 

(১৫) 

(১৬) 

(১৭) 

(১৮) 

(৯৯) 

(২০) 
(২৯) 

জৈন পদ্মপুরাণ (৯৯২৪) 
পবনদৃত ধো।য়ী, সম্পা £ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯২৬) 

মনোদৃত-বিমুদাস, সম্পা £ (সঃ সঃ পঃ ১৯৩৭ ) 

কালিকামঙ্গল, বলরাম কবিশেখর, সম্প 2 ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং, ১৯৩১) 

[06501191156 0০812109809 06 92175101% 7৬810050110919 11) 006 ড8108198 

99171199 21159 (1935) 

বাংলা পুঁথির বিবরণ, ১ম ভার্প ( ব. সা. প) ( ১৯৪) 

সতরঞ্ পৌতৃহল, ( সং. সাঃ প, ১৯৪৮ ) 

[0550110011৩ ০88109506 ০1 9810310116 900$011069 10 1105 [২০৪1 

£৯512110 90901609 01 1391)881. ৬০] ৬1] (19409) 

[20650110110 ০218109800৩ ০01 5810510110 17%191)0-011]919 11) (17০ [২০১৪1 

১81700১০০1০ 01 3910£81. ৬০] 21৬ (1955) 

বাংলার পল পাধন (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ৯৯৫২) 

তন্ত্র কথা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) ( ৯৯৫৫) 

ভাষ।, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৮০) 

1810085 29104195010. 01611 1২6118101) 800 1166180016 (1963) 

কাদস্বরী ( তারাশক্কর-১৯৬৩) সম্পা £ 

চ019111)9088910911680৩ 060160815 0012)10610097801010 ৬০1. 180. 1948. 

9700091810000% 72৬৮৪ 120. (310, 1170. 9৬16৪ ) 

[01701008010 64, (310. [10৫. 9০1169 ) 

[২01901১0098 01 5 ৪00818 (5.১, 961165 ) 12৫. 

[918181)9558৬1106119 06 18651001208, 10651108 (১5000510 98105111 

561153 ) 1৫. 

ব্যাকরণ ,বীমুদী- ঈশ্বরচন্দ্র নিদ্যাসীগর সম্প'ঃ, (2) 

বাংল। সাঁহিতোর সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ (সাহিত্য সাধক চরিত 

মালা (১৯৭১) 



মংখ্য। ১-3 শ্মতি-তর্পণ ৭৩ 

(২২) হিন্দুর আচ।র-অনৃষ্ঠান (১৯৭০) 

(২৩) (1100569 01 1100181) 00100169 7২611610911 660, (1) (0০ 71655 ) 

আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সাহিতা সাঁধন!র পুর্ণাঙ্গ বরণ বঠমান নিণন্ে দেওয়া 

সম্ভব নয়। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি পুঁথ-ড।ষা'-কোষগ্রস্থ-অভিধান-ব)াক্রণ-ইতিহাস প্রভৃতি 

নিয়ে জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন! আধুনিক জ্ৰ।ন-বিজ্ঞান চর জগতে আচার্য 

চিন্তাহরণের অবদান অসামাহ্য। দেশ বিদেশের বিহ্বংজনমমাজে ত!র পাণ্ডিত্য 

সমাদর লাভ করেছে । জ্ঞ'ন-বিজ্ঞনের বু শাখায় তিন সুদূর প্রসারী মালোক- 

সম্পাত করলেও পুঁথচর্চাই তার জীবনের সর্পেক্ষা বড় কীতি। হরপ্রসাদ শাস্তী 
মহাশয়ের পরলোক গমনের পর আচার্য চিস্তাহরণ ভরপ্রগাদের পদাচিষিজ্ঞ হন। 

অর্থাং এশিয়টিক সোগাইটিতে তিনি পুঁথি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। চিস্তা- 

হরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহিত্য সাধক জীবনে এ একটা এতিহাসিক ঘটন]। 

রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র-হরপ্রসাদ শান্ত্রীযে পদ অলঙ্কত করে পুঁথিচ61য় যুগান্তর আনয়ন 

করেন-_আঁচার্য চিন্তাহরণ সেষ্্রতিহাকে অয্নান রাখেন। এ কম গৌরবের কথা নয়। 

পুঁথিচ্চ। বিষয়ক ভার ই'রেজী বাংল। নিধন্ধগুলি এত বিষয় তার প্রগাঢ় পাত্ডিত্য 

ও বিচারবোধের সৃষ্ল্ত।র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৩৪৮ সংলের শ্রাবণ সংখ্যা 

'প্রবাসীতে' 'পুঁথির কথা' নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন 2 'শিতাধিক বংসর য|বৎ ভারতের 

বিভিন্ন প্রাস্তে সংগৃহীত ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান সংগ্রহ 

ও সংকঙ্গনের কাজ চলিয়া আসিতেছে । ফলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস 

সমাজতত্ব লিপিতত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর “হইয়াছে__ভারতীয় 

সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মনীষীগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। 

আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথির সাহাযে অনেক অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত নষ্টপ্রায় গ্রন্থের প্রকাশ ও 

প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে । বিভিন্ন প্রদেশের পুথির সাহায্যে মহাভারত" প্রড়তির শ্যায় 

সুপরিচিত ও প্রক্ষিপ্ত অংশে ভারাক্রান্ত গ্রস্থের যথা সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের কার্ধে 

হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে । কিন্তু এখনও দেশের সমস্ত পুথির সন্ধান পাওয়া 
যায়নাই-_-যে সকল পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরও সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা সম্যক 

আলোচনার যথোচিত সুব্যবস্থা হয় নাই। এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে--সত্বর 

যথাবিহিত ব্যবস্থা না করিলে সমূহ ক্ষতির সন্ভাবনা।” দেশের বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শনের 

মধ্যে পুথিই বোধ করি সর্বাপেক্ষা ভঙ্কুর_ অথচ পুথির মধ্যে দেশেয় জ্তান বিজ্ঞানের যত 

তথ্য লুক্কাফিত আছে-_-এত আর কোথাও নেই । দেশের সাঠিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প 

প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুথির পাতা হতে অমৃপ্য তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। 

আচার্য চিন্তাহরণ জ্ঞানচ্চার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সৃচনাতেই এই অতিশয় উপেক্ষিত অথচ 

মৃঙ্্যবান বিয়য়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। 

আচার্য চিন্তাহরপ চক্রবর্তীর সাহিতা চর্চার পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক ইতিপূর্বেও তা 
১৪ 
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উল্লেখ করেছি । তার সারস্বত চর্চার এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে অন্য যেকটি বিষয় বিদ্বংমণ্ডলীর 

সমাদর লাভ করেছে সেগুলির মধ্যে ভাঁষা-ব্যাকরণ-কো যগ্রস্থ ও অভিধানের বিষয় বিশেষ- 

ভাবে স্মরণায়। তার 'ভাষা স।হিতা ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে এততংবিষয়ক যে সমস্ত নিবন্ধমীলা 

সংকলিত হয়েছে সেগুলির মধ্যেই এসব বিষয়ে ভার মৌলিক চিন্তার দিকটি উদ্তাসিত। 

এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই যেন একটি গবেষণ।|মোগ্য বিময়ের পটতৃমিকা, সংকলিত 

নিবন্ধগলির গ্রভ্যেকটিই অধাবসায় সাপেক্ষ গবেষণার নিষয় হতে পারে । কিন্ত দুঃখের 

বিষয় আচার্য চিন্তাহরণের ভাষা-বাকরণ-সাহিত্য সংস্কৃতি-বিষয়ক এ প্রশ্তাবগুলিকে অবলম্বন 

করে পরিপূর্ণ বাঁণীরূপ দেওয়ার কাঁজে আজও কেউ এগিয়ে আসেননি । 

তন্ত্র-সাহিত্যের চর্চায় চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর দান সুবিদিত। ভগ সন্বন্কীয় তার মিবন্ধ ও 

প্রব্ধগুলি আমাদের জ্ঞান ভ!গারকে সম্বদ্ধ করেছে। পুঁথির আলোচনা সৃত্রে তিনি ত্র 

বিষয়ক বন্থু তজ্ঞাত তথ্যের 'ও তত্র সন্ধান আমাদের জ্ঞানগোচর করেছেন । 

লোকধর্ম», লোৌকসাহিত্য ও লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধ তার চিন্তাপূর্ণ নিবন্ধরাঁজি 

আমাদের জ্বীনভাগারকে সমৃদ্ধ করে রাখবে । সাম্প্রতিককালে লোকায়ত সাহিত্য 

সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক আলেতন! হচ্ছে । লৌকসাহিতাচ্ার এই বনল্যাবেগ সৃচনার 

অনেক আগে তিনি এই বিষয়টির প্রতি সুধীসমাক্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

বিক্ষিপ্তভাবে হলেও চিস্তাহরণ চক্রবর্তী লোকায়ত বাংলার আবিষ্ক।রের ইতিহাসে ম্মরণীয় 

থাকবেন । বাংলাদেশের পাল-পারন-উৎসবের প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে তিনি যে আলোক 

সম্পাত করেছেন তু নানা কীরণেই আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বৈচিত্রযামণ্ডিত করে 

রাখবে । বাঙালী হিন্ত্রর ধ-কর্ম-আচার-আচরণ-বিধির প্রকৃত তাংপর্য নির্ণয়ে তিনি প্রায় 

শান্্রসিম্ধুমন্থন করেছেন। সংস্কৃত ও বাংল! সাহিতোর বিবিধ বিষয়ে তিনি যে অক্ষয় 

সারস্বতকীতি রেখে গেলেন তা ভবিষ্যং অনুপদ্ধিংসু ও গবেষক সমাজের কাজে অত্যাবশ্যক 

বিবেচিত হবে। 

পরিশেষে চিন্তাহরণ চক্রবতী মহাশয়ের রচনাশৈলী ও ভাষা সম্পর্কে ঘ' একটি কথা 

বলা প্রয়োজন। তীর ভাষা বিশুদ্ধ, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল । বন্ুপূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

মহাশয় কর এই বিষ্তদ্ধ গদ্যরীতির প্রশংসা করেছিলেন । ভাষার অস্পষ্টত? ও বিশৃঙ্গলা 

সম্পর্কে তিনি খুবই সতর্ক। ক্ীর রচনা! আবেগবজিত ও সংহত । জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর এই ভাষা ও গদ্য শৈপী আদর্শরূপে ব্যবহৃত হলে বাংলাভাষার 

শক্তিবৃদ্ধি হবে। 

৭৩ বংসর প্ুর্তির অবাবহিত পরেই গভ ১৭ জ্বন, ১৯৭২ তারিখে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ- 

জনিত রোগে চিন্তাহরণ পরলোকগমন করেন। ম্ৃতু)কাঁলে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সহকণরী সভাপতি ছিলেন । অধাবপক চিন্তাহরণ চক্রাবর্ভীর - মৃত্যুতে বাংলার জ্ঞান- 

সাধনার ক্ষেত্র অপুরখীয় ক্ষত হয়েছে। বঙ্গীর সাঙহ্তা পরিষদের সেবায় নিবেদিত 

জীবন তিভ্তাহরণ চত্বর শৃশ্যঠা অচিরকাল. মধো পরিপুরিত হবে বলে মনে হয় না। 

- _ শ্রীহারাধন দত্ত 
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অধ্যাপক নির্মলফুমার বঙ্গ ( ১৯০১-৯৯৭২) 

১৯৭২ খুষ্টান্ষের ১৫ই অক্টোবর কলিকাতায় অধ্যাপক নির্মাল কুমার বসু পরলোক 

গমন করেছেন। 

অধ্যাপক নিম্নলকুমার বসুর জন্স্থান কলিকাতা । জন্মকাল ২২ জানুয়ারী, ১৯০১ 
গ্রীষ্টাব্দ। পাটনা শহরে তার লেখা পড়ার সৃচনা। পিতা উতডিষ্যা ও বিহার প্রদেশে 

সিভিল সার্জেন বূপে কাজ করতেন। পাটনা এংলো-সংস্কৃত স্কুলে অধ্যয়ন করেন 

১৯০৬-১১ খৃষ্টাব পর্যন্ব--পরে কামারহাটী সাগর দত্ত ফ্রী স্কুলে যোগদান করেন 

(১৯১১-১২)। রাচি জিলা দ্ধুলে ও পুরী জিলা স্ষুলে অধ্য়নান্তে ১৯১৭ 

খ্রীটাব্ষে তিনি ম্যার্টিকুলেশন পরীক্ষায় ডিস্টরী স্কলীরসিপ্ নিয়ে প্রথম বিভাগে 

উত্তীর্ণ হন। কলেজীয় ছাত্র জীবন অতিক্রান্ত হয় স্ক্টিশচ16 (১৯১৭-৯৯ খু) ও 

প্রেসিডেলী কলেজে (১৯১৯-২১ খুঃ)। ১৯২১ খ্রীষ্টাবে নির্নলকুমার ভূতত্ব অনার্সে প্রথম 

শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে বি. এসসি. পাশ করেন। ১৯২২ খ্রাষ্টান্দে নির্মলকুমার 
আলিগড় মুসলিম ইউনিভ|পিটিতে ভূতত্ব বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন-_ কিন্ত 

তূতত্ব বিভাগের ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মাত্র তিন মাঁস পরে তিনি চাকুরী 
পরিত্যাগ করেন-ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগ অবনুপ্ত হয়। অতঃপর 

গুগগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ ও নির্দেশে নিমলকুমার কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিজ্ঞান-্কলেজে নৃতত্ব বিভাগে (১১২১১৫ খুঃ) অধ্যয়ন নরেন এবং 

১৯২৫ খুষ্টান্দে প্রথম শ্রেণীর স্থান সহ নৃতত্বে এম, এসসি, পরাক্ষায় উত্তরণ হন। 

অকৃতুদার নিরলকুমারের পরবর্তী জীবনধার। বনু বৈচিত্রময় । 

আচণ্র্য নির্মলকৃমার ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রাতী। ১৯২৯-৩০ খুঃ পর্যন্ত তিনি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ খঃ মহাত্মা 

গান্ধীর আহ্বানে তিনি লবণ সভা গ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রাঞ্টাবে উপাচার্য 

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধায়ের আহ্বানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্য!লয়ের বিজ্ঞান কলেজের 

নৃতত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘৃতত বিভাগে 

অধ্যাপনা করেন ১৯৪২ খৃঃ পর্যন্ত, ৪২-এর দেশ-ব্যাপী আন্দোলনকালে তিনি দ্বিতীয় বার 

কারাবরণ করেন। কারামুক্ত নিশ্নলকুমার ১৯৪৫ শ্রীষ্টাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

£ছিউম্যান পিওগ্রাফির লেকচারার নিযুক্ত হয়ে পরে এই বিভাগের 'বীডার' পদে উন্নীত 

হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের 'রাস্ট্র বিজ্ঞান বিভাগেও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা 

করেছিলেন। 
৯৯৫৭ ভ্রীষ্টার্ধে অধ্যাপক নিশ্নলকুমীর আমেরিকার কালিফোলিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

“সাউথ: এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগ' এ পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন । ৯৯৫৮ 

প্রীষটাীবে চিকাপো উই্ন্কনসিন ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতে সমাজ সংস্কৃতির 
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পরিবর্তন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন । ১৯৯৫৯ খুঃ স্বদেশে ফেরার পর ভারত সরকার 

কর্তৃক তিনি আযানথপলজিকাল সার্ভে অব্ ইগিয়া'র ডাইরেক্টুরের পদে নিযুক্ত হন। 

১৯৬৪.থঃ পর্মন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কত করেন। এ সময়ে তিনি ভারত সরকারের 

উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টাও ছিলেন । 

এ. এস. আই, থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি দেশ ও জাতির বহুবিধ চিন্ত| ভাবনা ও 

কর্মধারার সঙ্গে নিঙ্গেকে লিপ্ত রাখেন । ১৯৩০ খৃঃ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি 

মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন । এই সময় মহাত্মা গান্ধী ক্টীকে ভারতীয় সমাজ ও 

জাতিপ্রথ। সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতৃহলী করে তোলেন । অবশ্য এই ঘটনার অনেক আগে 

১৯১৬ শ্রীষ্টাব্ে অধ্যাপক নিমঙ্গকুমাঁর নেতাজী সুভাষচক্্রের সান্নিধা পান এবং সামাজিক 

কাজকর্ম সম্পর্কে তীর প্রত্যক্ষ সংযোগের সুচনা এখানেই । ১৯৬৪ খৃষ্ঠাব্দে আসামের 

পার্বত্য জাতি সমূহ সম্পর্কে যে সমীক্ষা দল গঠিত হয় নির্মলকুমার সেখানে আমন্ত্রিত 
সদস্য ছিলেন । ১৯৬৬ সালে নেফা সরকারের আমন্ত্রণে তিনি “নেফার শিক্ষা সমস্য? 

বিষয়ক একটি রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ আ্রীঃ নিউইয়র্কে অনুষ্টিত 

'আসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ-"-এর বাংসরিক সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের 

প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে “ভারতের রাজনৈতিক 

ও সামাজিক বিবর্তন” ও “মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন” সম্পর্কে অনেকগুলি বক্তৃতা 

প্রদান করেন। এত্তদব্যতীত মেকসিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের "এশিয়ান ফট ডিজ-, বিভাগে এষং 

জাপানে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 

৯৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকাগে! বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ক এক বিশেষ 

আলোচনা সভায় যোগদান করেন। ১৯৬৬ শ্রীষ্টাঙ্ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 

খ্যামাপ্রসাদ স্মারক বক্জারূপে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক এবং ভাহণদের উন্নতি 

বিষয়ে তিনি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এ বংসরেই গাটকে টিবেটোলজি ইনটিটিউশনে 

দক্ষিণ এশিয়ার স্থাপত্য সম্পর্কে তিনি একটি জ্ঞাঁনগর্ভ ভাষণ দেন । ১৯৬৫ শ্ত্রীষ্টান্ছে 

সিমলায় এডভানসড ফাডি প্রতিষ্ঠানে ''জাতীয় এঁক্য-সমস্য]' বিষয়ক নিবন্ধ পাঠ করেন 

এবং ৯৯৬৭ থুষ্টাব্ধে পাটনার “এ, এন, সিংহ ইনফ্িটিউট্ অব সোসাল সায়েন্স'এ “ভারতীয় 

জাতীয়তা-সমস্যা” সম্পর্কে ভাষণ দেন । ১৯৬৯ প্রীষ্টা্ধে গৌহাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তার 

ভীষণের নাম এশান্ধী এবং আধুনিক ভারত” । এই একই বংসরে তিনি বিজয়চন্দ্র 

মেমোরিয়াল লেকচারার রূপে সমাজ বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্বিক, এঁতিহাসিক ও সাহিত্যসেবী 

বিজয়চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার বিষয় আলোচনা করেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার 

কলিকাঁতার বোস ইনৃষ্িটিউট ভবনে দুইবার আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদানও 

করেছিলেন (১৯৬৫, ১৯৭১ )। 

নৃতত্ব-প্রত্ততত্ব-সমাজ-বিভ্ঞান, ত্বৃতত্ব লৌকসংস্কৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুব্যাপ্ত 

ক্ষেত্রে তিনি আজীবন বিচরণ করেছেন-_-ত্ঠার বিজ্ঞানী অনুসন্ধান ও গবেষণা নব নব 
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আবিষ্কারের সন্ধান এনে দিয়েছে। এদেশে বিজ্ঞানচ61র ক্ষেত্রে অধ্যাপব, নির্মলকুম1র 

একটি উজ্জ্বল নাম। নির্মলকুমার ম্যাশনাল ইন্টিটিউটু অব সায়েন্স এর ফেলো ছিলেন 

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকে । এশিয়ার নৃত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জদ্য এশিয়াটিক সোসাইটি 

নিলকুমারকে অল্পনদেল স্বর্ণপদক প্রদান করে সম্মানিত করেন (১৯৪৮)। ১৯৪৯ খুষ্টান্ধে 

'ইপ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে তিনি-_আনথপলজি ও আরকিয়লঙ্জি সেকশনে সভাপতির 

পদ অলঙ্কাত করেন । ১৯৬৬ খুষ্টবকে এশিয়াটিক সোসাইটি, নৃতত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্ত 

পুনরায় ডাকে শরংচন্দ্র রাঁয় গোল্ড মেডাল্ প্রদান করেন। ১৯৪৬ খুষ্টাবে বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদ ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ক মৌলিক গবেষণার" জন্য তাকে" রাম প্রাণ গণ 

পুরস্কারে সম্মানিত করেন । ১৯৭১ খুষ্টাব্দে নির্লকুমার এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো 
এবং ১৯৭২ খৃষ্টাকে তিনি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নিরাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদের সংগে তার যোগাষোৌগ দীর্ঘকীলের । সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতিরূপে 

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বহুবিধ কল্যাণকর্মের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট 

রেখেছিলেন । ১৯৬৬ খুষ্টাবে ভাবত সরকার নিষ্নপকুমারকে 'পদ্শ্রী' উপাধিতে ভূষিত 

করেন । ১৯৬-৪৭ খুষ্ট।বে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসপিম দাঙ্গার সময় নির্মলকুমার মহাত্মা 

পান্ধীর একাস্ত সচিবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ভারতবর্ষে গান্দীবাদের প্রচার ও 

প্রসারে নির্ষলকুমারের নাম চিরস্মরণীয় থাঁধবে। গান্গীজি সম্প্চিত তার বিপ্লুল 

রচনারাজির মধ্যে অনুসন্ধিংসু পাঠক গান্ধী দর্শনের প্রবক্তা নির্মলকুমারকে জে 

পাবেন । 

অধ্যাপক নির্মলকুমাঁর বসুর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের 

ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। এজদ্য তিনি নৃতত্বের পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান 

জিয়োগ্রাফি ও মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্বতত্বের সংমিশ্রন 
ঘটয়েছিলেন। এই শতাব্দীর বিশের দশক -থকে এদেশের নৃতত্ব বিশারদগণ নরকস্কাল 

ও মাথার খুলি সংগ্রহ করে এসেছেন। কিন্ত এগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন আলে!চন। 

হয়নি । ১৯৬১ শ্রীহ্টা্বে অধ্যাপক নির্সলকুমার বসুর তত্বাবধানে সেই গবেষণা সুরু হয়। 

তার গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে, প্রাচীন হরপ্লা সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের পিছনে 

বহির্দেশীয় গ্রভাব তেমন কাজ করেনি । অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও তথ্যনির্ভর এই সিদ্ধাস্ত 

ভারতীয় বিজ্ঞানের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এছাড়! তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষে 

ব্যাপকভাবে সমীক্ষা করে ভারতবাসীর দৈহিক আকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলি বিশ্লেষণের কাজে 

হাত দেন। গ্রসঙ্গতঃ রাচীর শরৎচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে। তাকে এদেশের নৃ- 

বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। শরংচন্দ্র রায় প্রতিষ্টিত “ম্যান ইন ইগ্ডয়া”পন্রিকাখানির 

সম্পাদকক্ধপে তিনি প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন । ১৯৫৯ প্রীষ্টাদ থেকে 

আম্বত্যু তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য, লোক-সংস্কৃতি 

গ্রামজীবন, প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় আজীবন গবেহপ! করেছেন। ইংরাজী, 
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বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় তিনি অনর্গল বলতে ও লিখতে 

পারতেন । এ দেশের ও বিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় তীর বন্থ মুল্যবান নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত 

হয়েআছে। আশা করা যায় নির্মলকুমারের কোন উত্তর সাধক এই সব মৃঙ্্যবান রচনার 

্রস্থরূপ প্রদান নরবেন। এই সুত্রে অধাাপক নিমলকুমার বসু রচিত বাংলা ও ইংরেজী 

ভাষায় গ্রন্থ সমূহের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উপস্থিত করছি । বাংলা গ্রন্থ (৯) 

ওড়িয়। শিল্পা শান্তর (১৯১৬) (২) কোনাধঘকের বিবরুণ (১৯২৬, ১২৬০) (৩) নবীন ও প্রাচীন 

(১১৩০, ১৯৪৯) (৪) দেশ-বিদেশ (১১৩৯) (৫) গান্থী রচনা সঙ্কল্গন (:৯৮৬) (৬) গান্ধীজি 

কি চান (১৯৪৬, ১৯৮,৯৯৬৯) (৭) গান্ধী চরিত (১১৪৯, ১৯৮১) (৮) ভারতের গ্রামজীবন 

[১৯৬২] [৯] হিন্্ সমাজের গডন [১৯১৪১ [৯০] পরিব্রাজকের ডায়েরী (১৯৪০,৯৯৪৫%, ৯৯৪৯) 

[১১] কাজ ও গান্ধীবাদ [১৯৪৭][১১] কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ১৯৬৪] [১] গাঙ্গীমানস 

[১৯৬৭] [১৭1 বিয়াল্লিশের বাংলা [১১৭১ ২য় সং [৯৫] বিদেশশর চিঠি দঃ খণ্ড, [১৯৭১] 

ইংরাজী প্রস্থ 8 (1) €011021 /৯11110001095% (1929, 1953, 1961), (2) 

08100103 ০06 0115821) /৮01710900019 (1932), (3) 17025001011 17785010178] 

(1948), (4) 01. 006 01011 01 ৬1০16 01110161 (1959), (5) [10 5219 01 9016106 

10111018 £007£59 ০01 /১10010001085 0170 /৯101126010£9. (1963), (6) [7018 : 

[9০11৩ (1969), (7) ০011016 217 50901619117 11701 (1969), (8) 10617 7397881 

(1959), (9) 210016175 ০? 8610191 11168180101) (1967), (10) ঢ101618 ০1 

[10181 50101191157) (1969); (11) 961০0110905 017) 08101)1 (1934, (511. 2.) 

(19172), (12) 9081163 17) 02100111$7) (1940, 31৫6. 1962), (13) 011) 800 

1ব00-$1016706 (1949), (14) 08001 £ 015 17001) 2110 113 101351017 (1966), (15) 

[1৩ ৫253 1101) 92701 (1953), 116) 08170171810. [10018 [০116109 (1967), (17) 

08001016210 70006]) [10019 (1970) (18) 16000165 010 081701)151) (1971) 

(19) 091০009 : & 9০০191 51%6% (1968), (20) 1701৮511106 17 [0019 (1971), 

(21) 90176 10191111065 (1) 009 51635), (22) 17910016109 01 10970001809 

[91 (0), (23) /১010100010985 90৫ 50106 10180 চ:9616013 (1972), 

নিষ্লকুমীরের বিপুল গ্রস্থতালিকার দিকে দৃকৃপাত করলে স্বভাবতঃ মনে হবে এ 

যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের বহ্ধা ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন । নৃতত্ব থেকে গান্ীবাদ সবই 

সভার আলোচনার বিষয়ীতৃত ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 

'ভারতকোষের' অন্ততম সম্পাদক ছিলেন নির্সলকুমীর। আজীবন পরিক্রাজক নির্লকৃমার 

1 ভীরতবর্ধের পথে-প্রান্তরে ঘুরেছেন_মানুষকে অন্বেষণ করেছেন। সেজন্য তার বিজ্ঞানী 

চেত্তনার অন্তরালে বয়ে চলেছে এক কবিপ্রীপতা, একট! দার্শনিক চেতনা । ধারা 

নির্বলকুমীর-এর “পরিত্রীজকের ডাক্ষেরী” “বিদেশের চিঠি” ও «নবীন ও প্রাচীন" পড়েছেন 

উীরা এই সত্য অন্তরের সংগে উপলব্ধি করেছেন। মানুষের অরেষণেই তার জীবনব্যাপী 
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সাধনা । সকলশ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই ছিল তাঁর সৌহাদ্য। গবেষণার বাঁপারে সাহিত্য 
ইতিহাস থেকে কত বিচিত্র বিষয়ের ছাত্ররা তার কাছে হাজির হতো- সকলেই তার সাহ্থাযা 

লাভ করে ফিরতো। তার কাছে গবেষণা করে ডইরেটু পেয়েছেন অনেকেই । 

সারস্কত চর্চার সূচনা! “থকে তিনি প্রত্রতত্ব, বিশেষ করে এদেশের মন্দির স্থাপত্যের 

উপর অনন্য সাধারণ গবেষণ! করেছিলেন ইচ্ছা ছিল মন্দির শ্বাপতোর -উপর তিনি 

একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবেন । সবই সংগ্রহ করেছিলেন--কিন্তু তার বাণীরূপ দিয়ে 

যেতে পারঙ্গেন নাঁ। পড়েরইল কার অসমাপ্ত কাজ। বঞ্চিত হলো ভারতভারতী। 

বাংলায় রচিত “কোণারকের বিবরপ'-এতদ্বিষয়ে আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 

মন্দিরশিল্প বিষয়ক ভার শেষ গ্রন্থখানি পকাশিত হলে আমাদের জ্বানভাণ্ার আরও 

সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো! । মৃত্বাপণীলে তিনি বাংলার দুটি শ্রেষ্ঠ সারস্থত প্রতিষ্ঠীন এবঙগীয় 

সাহিভ্য পরিষদ” ও “এশিয়াটিক সোসাইটির” সভাঁপত্তি ছিলেন । ভার তিরোধনের সঙ্গে 

একটা বিশিষ্ট যুগের প্মুতিচিহত মুছে গেল-। 

_শ্রীহারাধন দত 

শ্রীমতী ভের। নভিকভা! (১৯১৮-১৯৭২) 
ভেরা নভিকভা ডারত-সোঁভয়েত সংস্কতিগত মৈত্রী প্রবর্ধনে একটি বিশিষ্ট নাম। 

কিছুদিম পৃর্বে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ তাহাকে বঙ্গ সাহিতা সেবার জন্য পরিষদের বিশিষ্ট 

সন্দাসংন বু চবোা। আ্ভআবত-রাশ সংক্ষতিগত মৈত্রীর আদর্শ স্যানীয় কমক্ষেত্রে 

অবিল্মরণীয় ভূমিকায় ভরা নভিকভা রুষসাতিতো রবীন্দ্র গ্রন্থ।বলীর অনুষাদ যেমন 

করিয়াছেন--্তমনি বঙ্কিম প্রতিভার আপিক্ঞারে বঙ্গিম-মননের ইতহাসিক  তৌক্ষাপটে 

এই যুগপৃরুষের সাহিতা-কৃতিকেও অবলম্বন করিয়া গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্ের 

উপরে গবেষণার স্বীকৃতিজপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত 

ভেরা নভিঙতার জল্গা হয় ১৯১৮ সাঙ্গে এক চিকিংসঙ্গ পরিবারে । ১৯৩৫ সনে তিনি 

অপায়নের জশ্য লেনিনগ্রীদ রাষ্টিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিভাগে গ্রবেশ করেন। 

এই সময় ইনি স্বগণয়! সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা আন্তর্জাতিক খাাতিমান্ বীয়েন্্রনাথ 

চট্রোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন । সেই সঙ্গে স্বনামধল্য ভারতীয় বিপ্লবী দাউদ আজি 

দত্তের নিকট ভারতীয় জীবনের ও সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভ বরেন। 

উত্তরকাঁলে সর্বদ! এই দুইজনের কথা তিনি গর্বের সহিত বঙ্গিতেন । 

সম্ভবতঃ সমগ্র প্র্থবীর মধ্যে সোভিয়েত দেশে রনীল্তর্চার বাপকতা সাধিক 

ভেরা নভিকভা। রবীন্দ্রনাথের বছ্গ্রস্থ মুগ বঙক্ষভাষা হইন্তে ক্ুশ ভাষায় অনুলাদ করেন । 

বু সুপরিচিত রবীন্্র করিনা মোভিয়েরের বশৃভাষায় অনুবাদে ভেরা নভিকভার 
অবদান স্মরণীয় । «নৌকাডুবি গোরা, “ঘরে বাইরে, প্রভৃতি উপশ্যাস, পল্পগুচ্ের বু 

গল্প, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি ভাব অনুবাদকরের স্মরপয় স্বাক্ষর রাখিয়াছে 
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ধঙ্গভ1ঘ। ও সাহিত্য চর্চায় নভিকভার আস্তরিকত। অকপট ছিল বলিয়া তাহ! সুদুর 

লেনিনগ্রা ও কলিকাতার দূরত্ব বিদূরিত করিয়! বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতির সহিত সাহিত্যকর্সে 

তাহার আত্মার সংযোগ ঘটাইয়াছিল। লেনিনগ্রাদে তিনি বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন। 

তিনি ছিলেন সাহিত্যের ছাত্রী। উহার গবেষখার বিষয় ছিল বঙ্কিম সাহিত্য । 

এই গবেষণায় (থিসিস) তিনি ডন্টুরেট লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম অবদান এবং 

দেশণালে বন্কিমন্দ্রের ভূমিকা তিনি ইতিহাস-্বিচারে উপস্থাপিত করেন। 

কলিকাতায় যখন তিনি আমেন-.তখন তাহার মুখে ব'ঙ্গ(লাভাষায় কথা বলার ধরণ ও 
রীতি সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে। তিনি বাংলা ভাষা লিখিতে যেমন স্বাচ্ছিম্দা অনুভব 

করিতেন-বলিতেও পারিতেন অতি প্রাঞ্জল সুম্দর ভঙ্গিতে । রবীন্দ্রমেলায়--১৯৬১ খুষ্টাবে 
রবীন্দ্র শতবাধিকী উপলক্ষে পার্কপার্কাস ময়দানে গঢ নীল রঙের সিচ্কের পোষাকে 
তিনি যখন ঘোরাফেরা ক.রতেন তখন তাহার মুখে বাংলাভাষায় কথা অনেকেই 
শুনিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন প্ররস্কার গ্রঠশ করিতেও তিনি একবার 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিতো তাহার অধ্যয়ন ও অনুবাদ--গবেষণা সীমীবন্ধ 
ছিলন1--তিনি সাম্প্রতিকালের বনু বাঙ্গালী কবির কবিতাও রুশভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। জাতীয় অধ।াপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার 
সৌভাগে)র কথা সর্বদাই তিনি ছুই দেশের বিহজ্জন সমাজে আনন্দের সহিত বলিতেন। 
রবীন্্র সাহ্তাও ভাবনায় উদ্ধুদ্ধ এই বিদেশিনীর 'রবি-প্রভা” অভিধা সর্বাংশে সার্থক 
হইয়াছিল। 

এক আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় ১০ এপ্রিল (১৯২২) তারিখে বঙ্গ-সোভিয়েত তথা ভাঁরত 

সোভিয়েত সংস্কৃতি গত মৈআীসাধনায় নিবেপিত প্রাণা এই বিদ্বধী মহিলার জীবনের 

অবসান হয়। 



॥ অগসপ্ততিতম বাধিক কার্য বিবরণ 

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮তম বাঁধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে 

সাঙ্গর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এই বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থিত চরিতেছি। সৃচনায় 

আলোচ্য কার্যকালের মধো যে সঙ্গল সাহিত্যসেবা এবং দেশের কুতীসন্ভান পরলোক গমন 

করিয়াছেন ভ্াহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। 

আঙ্গোতা বম কল্লোপয়ুগের ভখাচ কথ।শিজী সরোজকুমার রায়চৌধুরী 

(২৯ মার্চ, ৯৯৭২), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্য এবং এক্াম্ত সুদ লীল।মোহন 

সিংহরায় (২৩ বৈশাখ, ১৩৭৯ ৬মে ১৯৭২), প্রথাও মতিঙ্গা সাহিতিক প্রভাবতী দেবী 

সরস্বতী (৩১ বৈশাখ ৭৯/১৪মে ২২), ত্রিশ দশকে লাংলা ফুটবলের কৃতী খেলোয়াড় সূর্য 

চক্রবত্খ (১৫ চৈত্র 3৮1. মার্চ “ব২), দেশসেবক ভূপেক্্রকিশোর রক্ষিত রায়, প্রথাত 

পাবেষক্ক হরিহর শেঠ, যশস্থিনী কবি স্বণালিনী সেন, প্রথযাত শিল্পী যামিনী রায়, বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ভেরা নতিকোভা, প্রধাত গবেষক ও বঙ্গীয়-সা হিত্য- 

পরিষদের সহকারী সম্ভাপতি চিস্তাহরণ চক্রবর্তী (৩ আষাঢ় ১৩৭৯/১৭ জ্বল '৭২) 

পরলোকশমন করিয়াছেন । ইহাদের পরলো কগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি । 

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের ঘাটতিপুরপের জন্য এককালীন দান 

হিসাবে ১১,০০০ টাকা মঞ্জুর করায় আধিক অবস্থার চিত্র কিছু উন্নত প্রতীয়মান হইতেছে। 
তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিষদের কমখগণের বেঙনহার অতান্ত করুণ এবং নগণ্য । 

বর্তমানের বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে পরুষদের সমীগণের বেতন বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। 

সেক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বেতন-বৃদ্ধ করিতে গেলে সরকারী অর্থপাহাযোর ব্যাপালে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন রহিয়াছে। 

কার্ধ নির্বাহক সমিতি 
আলোচা বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহক 

সমিতির ৩টি সাধারণ অধিবেশন ও ২টি জরুরি অধিবেশন অনৃষ্টিত হয়। (৭৮তম বর্ষের 

কর্মাধ্যক্ষ ও কারধনিধাভক সমিতির সভাগপের নাম পরিশিষ্ট “ক'শএ উল্লেখিত হইল) 

সত্তা 

. বিশ্তন্ন শ্রেণীর সঙ্ষ্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট “খ'-এ প্রদত্ত হইল। 

৮৮১২ 



৮২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক৷ বধ "৭৯ 

সভাসমিতি 
আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সভা-সমিতি অনুষ্টিত হইয়াছে £ 
ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মতি বক্তৃতামাল। £ উদ্বোধন (১০ই বৈশাখ ১৩৭৯) 
সভাপতি £ শ্রীপ্রবীরচক্দ্র বসু মল্লিক 

ডেভিড ম্যান্কা্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা ২য় বক্তৃতা (১৬ই বৈশাখ ১৩৭৯) 
৯। বিষয়? বাংলাদেশে .লাকসংস্কতি আলোচনার পদ্ধতি 

বক্তা £ শ্ীতুষার চট্টোপাধায় | 

২। বিষয়ঃ বাংলার পটুয়া সংগীত 

বক্তা £ জ্রীমুহ্ধদ ভৌমিক 

সভাপতি £ শ্রীমাঁনিক সরকার 

ভেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মতি বক্ততামাল। £ ৩য় বক্তৃতা ( ১৭ বৈশাখ ১৩৭৯) 
বিষয় £ বাংলার পাল এবং সেন যুগীয় মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি ও গঠন-কোৌশল। 

সভাপতি £ শ্রীমর্নলচন্দ্র পাল 

বক্তা £ শ্রীদীপক বঞ্জন দাস 

ভেন্ডিভ ম্যান্কাচ্চন স্মৃতি বক্তূতামালা ঃ ৪র্থ বক্তত1 (২০ বৈশাখ, '৭৯) 
বিষয় £ বাংলার মন্দিরের স্থপতিগণ 

সভাপতি £ শ্রীতুষার চট্টোপাঁধায় 

বক্তা £ শ্রীশ্ঠারাপদ সাতরা 

ডেভিড ম্যাক 'চচন স্মৃতি বক্তৃতামালা 2 ৫ম বক্তৃতা (২৪ বৈশাখ ১৩৭৯) 
বিষয় £ পোড়ামাটির কাজের বৈশিষ্টা 

সভাপতি £ আ্ীরাধারমণ ম্রিক্র 

বক্তা ঃ শ্রীবনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর রচনা পাঠ করেন 

শ্রীপীপক রঞ্জন দাস। 

কলিকাতা রোটারি ক্লাবের বুকব্যান্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
(৩জ্যেন্ ১৩৭৯) 

সভাপতি $ শরীসৃকমলকান্তি ঘোষ 
বক্তা ই শ্রীঅশে'ককুমার সেন, শ্রীসোমেজ্দ্রচক্দ্র নন্দ, 

শ্রীমিহির ভট্টাচার্য 

রামমে'হন দ্বিশতবাধিক জন্মোৎসব সভা, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ 
(রাঁধানগর বামমৌহন দ্বিশতবাধিক জন্মোংসব কমিটির সহযোগিতায়) 

সভাপতি £ জীম্বতাঞ্জয় বন্দোপাধায় (শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ) 

বক্তা £ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীকালীকিহবর সেনগুপ্ত, 
জরীধীরাজ বসু । 



মংখ্যা ১-৪ বাধষিক বিবরণ ৮৩ 

পুষ্তক প্রকাশ 
বর্তম1ন বর্ষে নিয়লিখিত পৃস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে £ 
১। একেব্দ্রনাথ ঘোষ (সাঁ, সা, চ,--১১১)- শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 

২। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সৃচী- এ 
বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিক। প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই । 

ভারত কোষ 

ভারতকোষের ৫ খণ্ড প্রকাশের ব্যয়নিবাহের ভন ওয়েষ্ট বেল ফাউণ্ডেশন ফর 

টেকফ্ট বৃক্ষ প্রোডাকৃশান সংস্থার মাধ্যমে এবংসর শ্বিতীয় কিশ্তিতে মোট ৩৫,০০০, 

টাকা মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান পাওয়া গিয়াছে । ভারতকোষের ৫ম 

খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । আগামী বংসবের মধোই ইহার প্রকাশনকার্য 

সম্পুর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

স্মারক গ্রশ্থু 

৭৫তম বর্ষপৃতি উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য ম্মারকগ্রস্থ শ্রীসরস্থত” প্রেস, 

লিমিটেডে মুদ্রিত হইতেছে। 

পুথিশালা 
আলোচ্যবর্ষে প্রথিশালার সর্বপ্রকার পুথির' সংখ্যা ছিল ৬২২৭। বর্তমান বংসরে 

কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। ইহাদের বিষয-বিভগ নিম্নরূপ বাংলা £ ৩৩৭১, 

সংস্কৃত ২৫৯৯১ ভিব্বতী ২৪৪, ফারসী ১৩। আলোচ্য বর্ষে ১০০টি সংস্কত পুথির 

বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে» এবং ২'৮ট দম্প্রপ্য প্রাচীন পৃথির 

মাইক্রোফিলম করা হইয়াছে । মোট ১৯জন পাঠক-পাঠি৫ এ বংসর ৪৪টি পুথি 

ব্যবহার করিয়াছেন। 

পরিষদ সম্পদ সংরক্ষণ 

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট লিখিত ১৯১মে ১৯৭২ তারিখের পৰ্্রে 

কার্ধনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদষ্য শ্রীমদনমোহন কুমার দুলভ ও দৃষ্প্রপ্য প্রত্বস্তু ও 

অন্যান্য সম্পদে সম্বন্ধ পরিষদের চিত্রশাল!, পুথিশালা প্রড়তি যাথাচিতভাবে সংরক্ষিত ও 

পরিচালিত হইতেছে না! বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে 

কার্ধনির্বাহক সমিতির ২৮ জ্ষ্ঠট ১৩৭৮ (ইংরাজী ৯১ জুন ১৯৭২) তারিখের জরুরী 

সভাষ 'পরিষদ্-সম্পদ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তদন্ত কমিটি' নিয়োগ করা হষ্য়াছে। 

উক্ত তদন্ত কমিটি তাহাদের অনুসন্ধান সন্তোষজনক ভাবে করিতেছেন। আশা করা 

ধায় তাহারা অনতি বিলম্বে তাহাদের তদন্তের ফলাফল কার্ধনির্বাহক সমিতির নিকট 

উপস্থাপিত করিবেন । 



৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্রিকা বর্ধ "৭৯ 

গ্রন্থশাল। 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থশালার কার্ধ্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বংসর 

গরন্থশালা মোট ২৭১ দিন থোঙ্লা ছিল এবং মোট ৭৭৬২ জন ( অর্থাং গড়ে দৈনিক 

১৪.৫ জন) পাঠক পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন, ইঞার মধ্যে লেনদেন 

বিভাগে মোট ২৬১ দিন কাজ হয় এবং ৩৮২৩ জন (অর্থাং গড়ে দৈনিক ১.৬ জন) 

পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছি:লন। পাঠকক্ষে ২৭১ দিন কাজ হয় এবং. ৩১৩৭ জন 

(অর্থাং দৈনিক গড়ে ১৪.) পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত থাকেন। পাঠকক্ষ এবং 

লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল 8৪ জন। ইহা ব্যতীত এবংসর 

সদস্য নছেন এমন ৫১ জন ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার 

সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাহারা মোট ১১৩ থানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। 

এ বংসর গ্রস্থাগ।র বিভাগে মোট ১৭.৪৫৯ খানি পুস্তকের (অর্থাং গড়ে দৈনিক 

৩২,৬ খানি) আদান প্রদান হয়। ইহ্থার মধ্যে লেনদেন পত্রকের সাহায্যে ৬৬০৬ 

খনি (অর্থং গড়ে দৈনিক ২৫.৩ খানি) ও পাঠকক্ষে ১০৮৪৫ খানি (অর্থাৎ গড়ে 

দৈনিক 9০.৫ খানি) প্রস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয় অনুযায়ী এই আদান- 
প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট “গ*--এ দেওয়া হইল । 

্রন্থশলার পৃস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও, আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। 
ধূপন-প্রকোষ্ঠে (ফিউমিগেশীন চেগ্বার ) এ বংসর ৩৮৭ খানি প্রস্তক পরিশোধিত হৃইয়াছে। 
বহু প্রাচীন ও জীর্ণ প্রথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল করা অত্যন্ত প্রয়োজন। 

অর্থাভারবশতঃ পুস্তক ধাধাই এর কাজও প্রয়োজনানৃরূপ অগ্রসর হইতেছে না। 
এবিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

১৩২৮ বঙ্গাবে পরিষদ গ্রন্থাগারে মোট ৩৫৭ থানি প্রস্তক উপহৃত হয়; তাহাদের 

ম্বল্য ১৪১৭.১৮ টাকা । গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত ( ইনডেক্সড্) পৃস্তক্ক তালিকা পরিশিষ্ট 

'ঘ'-_-এ দেওয়া গেল। (স্বাঃ) নির্মলকুমার বসু 

সভাপতি 

(৯১০. ৩, ১৩৭৯ ) 

পরিশি৪- ক 
৭৮তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ষনির্বাহক সমিতিব সদন্তগণের নাম 

সম্ভীপতি £ জ্রীনিষ্ল কুমার বস্ সহঃ সভাপতি, 

১সহঃ সভাপতি £ শ্রীরমেশচন্্র মন্ত্বমদার জীত্রিদিবনাথ রায় 

শ্রীপুলিন বিহারী সেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত জীপ্রেমেজ্্র মিত্র 

জীকালীকিন্বর সেন গুপ্ত , সম্পাদক £ জীসোমেক্দ্রচজ্্র নম্দী 



সংখা! ১-৪ যাষিক কার্য-বিধরণ ৮৫ 
সহঃ সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ প্রথিশালাধাক্ষ  শ্রীউষা সেন 

শ্রীহতেশরঞ্জন সাগ্তাল 
চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীতারাপদ স্াঁতরা পজকাধ্যক্ষ ও আীদেবীপদ ভট্টাচার্ 
গ্রন্থশালাধাক্ষ শ্রীশঙ্থ ঘোষ কোষাধাক্ষ শ্রীজগদীশচন্ড্র সিংহ 

কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্য 
,স্বশ্রীকুমীরেশ ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, শৈলেজ্্রনাথ ওহ রায়, হীরেম্দ্রনারায়ণ মুখে, 

পাধ্যায়, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, পুলকেশ সে সরকার, দেবকুমার বস, মনোমোহন 

ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বা(স, অমলেন্দ ঘোষ, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ]1য়। মদনমোহন কুমার, 

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবদাস চক্রবতী, হারাধন দত্ত, পুরেন্দৃপ্রসাদ ভটাচা্, রবীন্দ্র গুপ্, 

দিঙ্গীপকুমার মিত্র, বিমলেন্ভ্বনারায়ণ রায়, দুলুপ্রসাদ বঙ্দেযাপাধ্যায়। 

শাখা প্রতিনিধি ৫ সর্বশ্রী অতুলাচরণ দে পুরাণ রত--নৈহাটী শাখা 
লস্ষ্লীকান্ত নাগ _বিষু্পুর শাখ! 

সুধাময় বন্দে!পাধ্যায় মেদিনীপুর শাখা 

১৩+৮ বঙ্গাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর সদন্য 
বান্ধব £ রাজা শ্রীনরমিংহ মল্লদেব বাহাদুর | 

বিশিষ্ট সদন্ £ সব্বশ্রী রমেশচন্ত্র মজজবমদার, সতোন্দ্রনার্থ বসু, সৃনীতি কুমার চট্ো- 
পাধ্যায়, গোৌপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ। 

আজীবন সদন্া সর্ধশ্রী সতাচরণ লাভ, হরিহর শেঠ, নেমিষঠটাদ পাণ্ডে, লীলামোহন 

সিংহ রায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, 

হিরপকুমীর বস, সমীরেন্ত্রনাথ সিংহরায়, ইন্দবভৃষণ বিদ, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, 

নির্জলকুমার বস, সতো্দ্রপ্রসঙ্গ সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃধাকান্ত দে, বিদ্ভুড়ৃষণ 
চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলক্কুমীর রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমৃদবদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, 

জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদ।র, ফণিভূষণ চক্রবতীণ, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সূরেক্দর 

নাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়? 

প্্পমালা দেবী, বিধৃডূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেজ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেভ্্র- 

নাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষ্া সেন, রঞ্জিতকুমার দাস, শিবেন্দ্র নাথ কু, কমলকৃমার 

গুহ. বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকৃমার বসু, 
সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শল্তৃচন্্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিতৃষণ দত্ত, 

মণীন্্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখাজি, গিরীন্রমোহন সাহা, অনিল- 

কুমার চটোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতক্কমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপী 

সেন, অশোককুমার সেন, তপতি চৌধুরী, অরবিদ্দ বস, অতীশচন্্র সিংহ, মৃলুপ্রসাদ 



৯৮৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা বর্ষ +৭৯ 

বন্দ্যোপাধ্যা্ট, দিলীপ মিত্র, মধূসৃদন মন্মপার, দেবজ্যোতি দাশ, অরুণকুমার সেন) 

সাধারণ সদস্য সংখ্যা £ ৯৪৭ জন 

মফঃস্বল সঙগসা সংখা £ ২৫ জন 

পরিশিঈ-গ 
পুস্তক আদান প্রদান-- ১৩৭৮ 

বিষক্সানুযাক়ী 
বিষয় লেনদেন পাঠক মেট 

দর্মন (১০০) ৬৫ ১১৮ ১৮৩ 
ধর্ম (২০০) ২৯১ ৩২৪ ৫৩৫ 

সমাজ বিজ্ঞান (৩০০) ৬২ ৪৫৯ ৫২১ 
শিক্ষা (৩৭০) ২৫ ৩২ ৫৭ 

ভাষা (৪০০) ৪৫ ৬৯১ ১০৬ 

বিজ্ঞান (৫০০) ১৪ ৪৬ ৬০ 

ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) ১৭ ২৮ ৪৫ 

শিল্পা কলা (৭০০) ১৫ ৫৫ ৭০0 

সঙ্জীত (৭৮০ ) | ৪৮ ১৫৮ ২০৬ 

সাহিতা (৮০০) ৫6৪০০ ২৭৭৮ ৮১৭৮ 

তবগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০) ১১৪ ৬৬ ১৮০ 

জীবনী (৯২০) ৩৯১ ৫২১ ৯১২ 

ইতিহাস ( ৯৩০-৯৯০ ) ১৪৪ ৪০৩ ৫৪3 

সহঃ গ্রন্থ (০০০) ৫৫ ৫০৮ &৬৩ 

পত্রপন্্রিক। ৫২৮৮ ৫২৮৮ 

ঃ ৬৬০৬ ১০৮৪৫ ১৭৪৫১ 

ভাষানুযায়ী (১৩৭৮) 

লেনদেন পাঠকক্ষ মোট 

বাংলা | ৬৪৯৬ ৯৮৬০ ১৬৩৫৬ 

ইংরাজী ৯৪ ৯২৩ ১০১৭ 

সংস্কৃত | ৯৬ ৬২ ৭৮ 

| ৬৬০৬ ১০৮৪৫ ৯৭৪৫১ 

পরিশিই__ঘ 
€মাট পঞ্জীক্কৃত পুস্তক (১৩৭৮) 

গ্রন্থাগারে মোট পঞ্ধিকত পৃত্তক ভালিকা "৮৫২০ 



বিতন্তপ্তি 
১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন ( সেপ্ট)াল ) রুলস এর ৮ ধারা 

অনৃষাষী নিগ্মঙ্গি খিত সংবাদ প্রকাশিত হইল *_- 

১। প্রকাশ শ্বান--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্রচন্র রোড, কলিকাত -৬ 

২1 প্রকাশ কাল--টত্রমাসিক 

৩। মুদ্রাকর--আ্ীঅশোক ভর্তরীচারয, শোভনা প্রেস, ১১ জাননগর 

প্লোড, কনিকা তা-১৭ 

ভারতীয় নাগরিক 

8) প্রকাশক--আীমদনমোহন কুমার, 

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত 

২৪৩।১ আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কল্সিকাঁতা-৬ 

ভারতীয় নাগরিক 

& । সম্পাদক--জীগোৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত 

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচক্দ্র রোড, 

কলি কাত'-৬ 

ভারতীয় নাগরিক 

৬। (ক) যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদ পত্রের মালিক 

বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ 

২৪৩.১ আচার্য প্রফুল্লচক্ত্র রোড 

কঙ্সিকাতা-৬ 

আমি, জ্রীমদনমোহন কুমার এতন্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত 

তথ্যগুলি আমার জান বিশ্বাস মতে সত্য। | 

(ম্বাঃ) প্রীমদনমোহন কুমার 
প্রকাশক 

(সম্পাদক $ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষং 

তারিখ ২৫-৩-১৯৭৩ 



বঙ্গীয় সাহিত্য পব্রিষৎ 

এ্রন্থ-বিক্রুয্স বিভাগ 

গ্রশ্থবিক্রয্র বিভাগ প্রতাহ ১টা হইতে ৬টা পরধজ্ত খোলা থাকে । বৃহস্পতিবার 

ও অল্ঠান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকে। 

কমিশনেন্ন হার 

পরিষদ্-সদস্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থকার পক্ষ 
১--৪৯৯ টাকা পর্যজ্ত ১৫০? 

৫০০--৯৯৯ ৮ 9 তি 

১৯০০০ এবং তদৃধ্বরব ৮ ৯৫% 

সবক্ষেত্রে প্রেরণ থরচ স্বথতশ্ত্র এবং তাহা জ্রেতাকে বকুন করিতে হইবে । ভি. পি. 

পি-র ক্ষেত্রে এক-তৃভীয়াং মূল্য অশ্ক্রিম প্রোরিতব্য। 

ভারতকোষ 

১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । ৫ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ) 

মুল্য 2 ১ম, ২র, ও ৩য় খণ্ড ২০.০০ (কুড়ি টাকা) হিসাবে প্রতি খণ্ড, 

৪র্থ খণ্ড (দশ টাকা) 

অশ্রিম মূলা পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরশ করা যায । ভানুন ১০ খণ্ড লইলে 

গ্রস্থ-বিজ্েতাদের ১০০ কমিশন দেওষা হয়। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১, আচার্য প্রফুলচজ্্র রোড 

কল্সিকাতা-__৬ 

ফোন --৩৬-৩৭১৩ 



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৯তম বর্ষের কম্মাধ্যক্ষগণ 

সভাপতি 
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

সহকারী সভাপতি 

শ্রীরমেশ চন্দ্র ম্্মদার শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 

শীপুলিন বিহারী সেন | শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 

শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচা 

শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত জীপ্রেমেন্দ্র মিত্র 

সম্পাদক 

শ্রীমদনমোহন কুমার 

সহকারী সম্পাদক 
শ্রীহারাধন দত্ত শ্রীসুধীর কুমার নন্দী 

কোষাধ্যক্ষ £ শ্রীবিমলেন্দ্র নারায়ণ রায় 

গ্রন্থগালাধ্যক্ষ; শ্রীভবতোধষ দত্ত 

চিত্রশালা ধ্যক্ষ ? শীপঞ্চানন চক্রবর্তা 
পুথিশালাধ্যক্ষ £ জীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য 

পত্রিকাধ্যক্ষ ; শ্রীগোরাঙ্গ গোপাল সেনগুণ 

কার্ধ্যনিবর্বাহুক সমিতিত্ব সভ্যগণ | 
১) শ্রীঅমলেন্ত্ব ঘোষ ২। আ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 

৪1 শ্রীকামিনী কুমার রায় ৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৬1 শ্রীকৃমারেশ ঘোষ] 
৭। শ্রীগজেন্্র কুমার মিত্র ৮) শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ১। শ্রীতণ্তীদাস চটোপাধ্যায় 

১০1 জ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১১। »ভীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় 

১৩। জ্রীদেবকুমার বসু ১৪। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ; মুখোপাধ্যায় ১৫। রেভাং ফাদার পি, 

ফালো এস জে ১৯৬। ভ্রীপ্রবোধ .কুমার ঘোষ .১৭। শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
১৮। শ্রীশৈলেন্্র নাথ গুহরায় ১৯। শ্রীসন্তোষ কুমার বসাক ২০.। শ্রীহীরেন্দ্র নারায়ণ 

মুখোপাধ্যায় । 

শাখা প্রতিনিধি 
১1 অ্ীলঙ্গীকান্ত নাগ (বিশ্ুুপ্রর) ২। আীসুধাময় বন্দ্যোপাধায় (£মেঙগিনীপুর ) 



প্রকাশকস্জ্রীমদনমোহন কুমার 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 

২৪৩।৯ আচার্য প্রচু্ঠাচজ্র রোড, 
কলিকাতা-৬ | 

মুত্রক--অশোক ভটাচার্য 
শোস্ভন। প্রেস 

১১, জাননগর রোড, 

কলিকাত1-৯৭ 








